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Wie zijn wij ?

Rob Brouwer en Gerben Welles van respectievelijk Bedrijfsplanning Bollenstreek BV en Bedrijfsunits Appelscha werken al 
lange tijd samen om multifunctionele bedrijfsunits aan de Industrieweg in Appelscha te ontwikkelen en te bouwen. De eer-
ste fase met 28 multifunctionele bedrijfsunits is inmiddels met succes afgerond. Na de oplevering van fase 1 wordt nu fase 
2 ontwikkeld, direct achter de brandweerkazerne. Samen begeleiden zij niet alleen de bouw, maar zijn ook de vraagbaak 
voor potentiële kopers en huurders. Het hele proces van ontwikkeling tot oplevering in vertrouwde handen.
Uw contactpersoon: Gerben Welles telefoon: 06-20981462

Voordelen op een rij:

•  Prima ligging op een bedrijventerrein aan de rand van Appelscha

•  Ruim opgezet met veel parkeerruimte, grenzend aan boswallen en weilanden

•  Hoogwaardige en moderne uitstraling

•  In de aanvangsfase is het samenvoegen van units mogelijk

•  Verdiepingsvloer, voor extra ruimte, mogelijk bij de multifunctionele units

•  Indeling units naar eigen inzicht en behoefte

•  Centraal gelegen in Noord Nederland en goede ontsluiting naar N381 en N351

•  Meer lokale ondernemers bij elkaar voor samenwerking

•  Goede investering, prima prijs/kwaliteit verhouding, waardevast (voor ondernemers is investeringsaftrek mogelijk)

•  Bij aankoop van meerdere units in 1 transactie kunnen wij een korting verlenen

•  Reeds gerealiseerde units op het fase 1 terrein zijn te bezichtigen (op afspraak)

Wilt u meer informatie over 

dit plan of wilt u een vrijblijvende afspraak?

Bel met Gerben Welles tel. 06-20981462 

of kijk op  www.bedrijfsunitsappelscha.nl



Kleinschalige bedrijvigheid:

Deze locatie is het laatste stuk terrein met (kleinschalige) industriële 
bestemming in Appelscha, direct gelegen achter de 
brandweerkazerne aan de Industrieweg in Appelscha.
Alleen bedrijven in de categorie 1-2 (bedrijven) zijn toegestaan zich 
hier te vestigen. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de 
Gemeente Ooststellingwerf in Oosterwolde.
De bedrijfsunits zijn multifunctioneel, dus geschikt voor vele 
doeleinden.Te gebruiken voor het uitoefenen van uw dagelijkse 
werkzaamheden, de opslag van materialen, verkoop van goederen 
via internet (webshophouders), als depot voor koeriersdiensten, voor 
stalling van campers of oldtimers of als investering voor verhuur aan 
derden.

Geografische ligging:

Appelscha is het recreatieve hart in Nationaal park het Drents-Friese 
Wold, op de grens van Friesland en Drenthe.
Midden in een bosrijke omgeving en aan de rand van het 
Fochteloërveen gelegen wordt een hoogwaardig bedrijfsterrein van 
circa 6.000 m2 ontwikkeld voor de vestiging van kleinschalige 
bedrijvigheid. 
Appelscha is zeer centraal gelegen in de 3 noordelijke provincies 

Friesland, Drenthe en Groningen in de nabijheid van de doorgaande 
wegen N381, (Drachten-Emmen, vanaf Oosterwolde naar Leeuwarden 
inmiddels een 4 baans weg) en N351 (Oosterwolde-Emmeloord) met 
ontsluitingen naar de snelwegen A28 en A7.

Algemene informatie over de 
multifunctionele bedrijfs- en opslagunits:

Aan de Industrieweg in Appelscha (op een terrein achter de brand-
weerkazerne) zullen multifunctionele bedrijfsunits en opslagunits 
worden gerealiseerd. Deze bedrijfsunits zijn er in verschillende 
afmetingen, zodat er altijd een passende unit voor uw activiteiten 
gevonden kan worden. De afmetingen van de units variëren van 
24,5 m2 tot 75 m2 vloeroppervlak. Samenvoegen van meerdere units is 
mogelijk.
Er kan, vooral in de beginfase, flexibiliteit worden geboden in de 
afmetingen van de units onderling. 
Alle bedrijfsunits van 50 en 75 m2 zijn ca. 6 meter hoog en er kan een 
verdiepingsvloer in gemaakt worden, wat zorgt voor vele extra m2. 
De opslagunits/garageboxen worden 3,5 meter hoog. 
De units worden zo compleet mogelijk casco opgeleverd. 
De indeling van de unit kunt u naar eigen inzicht bepalen en geheel 
aanpassen aan uw eigen wensen. De bedrijfsverzamelgebouwen 
worden gebouwd op een volledig bestraat bedrijfsterrein met 
voldoende parkeervakken, wat een nette uitstraling geeft aan het 
geheel. Het terrein is daardoor ook prima bereikbaar voor uw 
relaties en toeleveranciers.
Kortom een ideale locatie om uw bedrijf te gaan vestigen. Alle 
gevolgen van aanvullende eisen door derden, zoals gemeente, 
nutsbedrijven, brandweer e.d. die het gevolg zijn van wijziging van de 
standaard indeling of de aard van het gebruik zijn voor rekening van 
de koper.

Oplevering bedrijfsunits:

Traject bouw en oplevering: 
Aanvang bouw vind plaats nadat circa 80/90% van een 
bedrijfsverzamelgebouw is verkocht en er groen licht ontvangen is 
van de gemeente Ooststellingwerf met betrekking tot de 
omgevingsvergunning.
Op het moment van de aankoop van de bedrijfsunits dient de 
grondprijs en alle aanvullende kosten betaald te worden. Tijdens het 
bouwproces van de bedrijfsunits zal er met termijnfacturen worden 
gewerkt  
De bedrijfsunits worden casco opgeleverd volgens de technische 
specificaties die door de aannemer zijn aangegeven. In overleg is 

verdere afbouw van de bedrijfsunits, naar uw eigen wensen, door de 
aannemer mogelijk. Alle units krijgen een afzonderlijk huisnummer 
toebedeeld door de Gemeente Ooststellingwerf.

Vereniging van Eigenaren (VvE):

De grond en de opstallen worden per gebouw kadastraal gesplitst 
en verdeeld in appartementen, zodat elke eigenaar per bedrijfsunit 
een exclusief gebruik(appartementsrecht) heeft. De overige grond is 
onverdeeld gemeenschappelijk terrein. Voor het beheer en onder-
houd hiervan wordt een Vereniging van Eigenaren opgericht. Iedere 
koper van een bedrijfsunit wordt hier automatisch lid van. Binnen 
de VvE wordt het beheer en onderhoud van het buitenterrein en het 
dak van de gebouwen geregeld, alsmede de gezamenlijke uitstra-
ling. Ook bewaakt zij de orde en netheid van het buitenterrein en de 
panden. Uitbouwsels en opslag van materialen op het buitenterrein 
worden niet toegestaan. Reclame uitingen zijn bij elke bedrijfsunit 
toegestaan in overleg met de VvE voor uniformiteit.

Wilt u meer informatie over dit plan of wilt u een vrijblijvende af-
spraak? Bel met Gerben Welles tel. 06-20981462 of kijk op 
www.bedrijfsunitsappelscha.nl



Technische tekeningen gebouw 1 en gebouw 2 (aanzichten):



Technische tekeningen gebouw 1 en gebouw 2 (indeling, doorsnede en plattegrond terrein):



Technische tekeningen gebouw 3 (aanzichten en indeling):



Technische omschrijving 

Technische omschrijving multifunctionele bedrijfs- en opslagunits aan 
de Industrieweg te Appelscha. 

1.1 Grondwerk:
Alle voor de nieuwbouw van de bedrijfsunits benodigde ontgravingen en 
aanvullingen binnen de erfgrens. Grond vrijkomend bij ontgravingen zal zo veel 
mogelijk over het perceel verspreid worden en indien nodig afgevoerd worden.

1.2 Riolering: 
De bedrijfsunits worden voorzien van een gescheiden riolering stelsel, dit wil 
zeggen dat het regenwater en het afvalwater afzonderlijk van elkaar worden 
afgevoerd op respectievelijk de achterliggende sloot en op de openbare 
voorzieningen. Zowel binnen- als buitenriolering wordt uitgevoerd in kunststof 
(PVC) buizen.

Buitenriolering: 
De buitenriolering betreft alle regenwater afvoeren van de bedrijfsunits en de 
straatkolken in de erfverharding. Exacte uitvoering van de buitenriolering 
conform nader te bepalen riolering schema. De kunststof rioleringsbuizen 
worden voorzien van de nodige ontstoppingsstukken en erfscheidingsputten.

Binnenriolering: 
Alleen in gebouwen 1 en 2: Alle in de bedrijfsunit riolering behoevende 
voorzieningen worden aangesloten op het kunststof rioleringsstelsel. Alle 
horizontale riolering op de begane grond vloer wordt weggewerkt onder de 
betonvloer, onder voldoende afschot. Alle in de bedrijfsunit benodigde riolering 
boven de begane grond vloer wordt als opbouw leidingwerk uitgevoerd indien 
van toepassing. Er wordt een rioleringsbuis aangebracht achter in de unit zodat 
eenvoudig een toilet gerealiseerd kan worden.

1.3 Bestrating: 
Rondom de gebouwen wordt een gezamenlijke erf verharding aangebracht. 
De omvang van de erfverharding staat gelijk aan het toebedeeld oppervlak van 
desbetreffende gebouwen. De straat wordt opgebouwd uit betonnen 
straatstenen met afschot naar straatkolken op nader te bepalen plaats. 
De omvang en uitvoering van de straatverharding conform situatietekening. 
Alle op het perceel onverharde oppervlakken worden geëgaliseerd met grond 
welke vrijkomt bij het ontgraven van de gebouwen.

1.4 Fundering: 
De bedrijfsunits worden gefundeerd middels een gewapend betonnen 
funderingsbalk op de vaste grondslag. De exacte omvang van de fundering 
wordt bepaald door de constructeur.

1.5 Betonvloer: 
De betonvloer wordt gestort op een verdicht en geëgaliseerd zandbed. 
Onder de betonvloer zit een drukvaste isolatie met een warmteweerstand 
(Rc-waarde) van 3,50 m2k/w. De vloeren worden glad gevlinderd en voorzien 
van benodigde dilataties. Ter plaatse van de overheaddeuren wordt in de vloer 
een thermisch verzinkte garagestrip ingestort. Vorstrand voorzien van dubbel 
wapeningsnet. 
De betonvloer wordt 18 cm dik, géén vloerisolatie. 

1.6 Hoofddraagconstructie:
De hoofddraagconstructie van de gebouwen bestaat uit een stalen skelet. 
Het stalen skelet wordt gecoat, kleur Ral 7016 antracietgrijs.
In de staalconstructie zijn de nodige voorzieningen opgenomen voor de 
overheaddeuren en de windverbanden. Maatvoering en profilering van de 
staalconstructie door de constructeur te bepalen. 

1.7 Buitenwanden: 
Het stalen skelet wordt verticaal afgesloten met stalen sandwichpanelen van 
45 mm. De panelen hebben aan de binnen- en buitenzijde en aan profiel gezet-
te staalplaat met een kern van 
PIR-schuim. Blinde bevestiging van de panelen rechtstreeks op de staalcon-
structie.
De panelen hebben een Warmteweerstand (Rc-waarde) van 1,72 m2 k/w.
De panelen worden in kleur geleverd, antraciet grijs.
De binnenzijde van de panelen voorzien van standaard profilering kleur wit. 
De dakranden en buitenhoeken worden afgewerkt met bijpassend zetwerk. 
Aan de onderzijde bij de aansluiting met het maaiveld wordt een in kleur 
bijpassende lekdorpel toegepast.

1.8 Deuren en ramen: 
Overheaddeuren:
De gebouwen worden voorzien van een overheaddeur (45 mm 
sandwichpanelen) in een standaard kleur met afmetingen van respectievelijk 
350 x 400 cm bxh (gebouwen 1 en 2) en 320 x 300cm bxh 
(gebouw 3) conform tekening. De deuren zijn kettingbediend. 
Optioneel: automatische bediening met standaard twee afstandsbedieningen.
In alle overheaddeuren zit een loopdeur met cilinderslot en sleutels. In de 
overheaddeuren zit een lichtstraat in de sectie net boven de loopdeur.

1.9 Daken: 
Het platte dak van de het gebouw wordt opgebouwd uit geprofileerde 
staalplaat welke opgelegd wordt op het stalen skelet. Het dak wordt aan de 
bovenkant geïsoleerd EPS 100 mm en vervolgens voorzien van een dubbele 
laag bitumen dakbedekking. De onderste laag dakbedekking wordt 
mechanisch bevestigd aan de stalen dakplaat, de tweede laag wordt 
volledig gebrand over de eerste laag. Het dak heeft een totale 
warmteweerstand (Rc-waarde) van 2,50 m2 k/w.

1.10 Binnenwanden: 
De wanden welke de bedrijfsruimten van elkaar scheiden worden uitgevoerd in 
kalkzandsteen lijmelementen van 100 mm. De kalkzandsteen elementen worden 
onderling verlijmd, naderhand worden de wanden niet voorzien van een 
afwerklaag als stucwerk o.i.d. De elementen blijven zichtbaar.

1.11 Installatiewerk:
Gebouwen 1 en 2: De bedrijfsunits worden voorzien van standaard 
meterkasten van 18 mm multiplex met de nodige invoeringen van de 
nutsbedrijven. De meterkast wordt uitgevoerd volgens geldende voorwaarden 
van de nutsbedrijven. 
De aansluitkosten op het openbare net voor elektriciteit, water en rioleringsnet 
zijn inbegrepen. Ten einde de diverse installaties voor oplevering te kunnen 
testen vindt de aansluiting enkele weken voor oplevering plaats. 
De energiekosten vóór oplevering komen voor rekening van de aannemer.
Er is géén installatiewerk na de meter gerekend. De unit is voorzien van 
invoeren van elektriciteit en water tot in de meterkast.
In gebouw 3 komt een algemene unit waarin een gezamenlijk toiletruimte komt 
met een urinoir en hangcloset en tevens een meterkast t.b.v. aanvoer water. 
Alle afzonderlijke units hebben een eigen elektriciteitsaansluiting. De algemene 
ruimte en toiletruimte voorzien van LED armaturen geschakeld op 
aanwezigheid detectie. De wanden van het toilet tot 1500 mm bekleden met 
wit trespa, binnenhoeken afkitten. Rest van de wanden en plafond bekleed met 
18 mm multiplex.

Wilt u meer informatie over dit plan
of wilt u een vrijblijvende afspraak?

Bel met Gerben Welles tel. 06-20981462 of 
kijk op www.bedrijfsunitsappelscha.nl



Gebouwen 1, 2 en 3:

Er komen 3 gebouwen met units op dit fase 2 terrein:

Gebouw 1:
groot 52,5 x 20 m1 (1.050 m2) 
bestaande uit 16 multifunctionele units, 
hoogte circa 605 cm
(hier kan optioneel een verdiepingsvloer in)

◆	 10 stuks unit van 75 m2, 
 (7,5 x 10 m1 bxd) nrs. 1 t/m 5 en 9 t/m 13
◆	 6 stuks unit van 50 m2, 
 (5 x 10 m1 bxd) nrs. 6 t/m 8 en 14 t/m 16

Gebouw 2:
Groot 52,5 x 20 m1 (1.050 m2) 
bestaande uit 16 multifunctionele units, 
hoogte circa 605 cm
(hier kan optioneel een verdiepingsvloer in)

◆	 10 stuks unit van 75 m2, 
 (7,5 x 10 m1 bxd) nrs. 17 t/m 21 en 25 t/m 29
◆	 6 stuks unit van 50 m2, 
 (5 x 10 m1 bxd) nrs. 22 t/m 24 en 30 t/m 32

Gebouw 3:
Groot 70 x 7 m1 (circa 490 m2) 
bestaande uit 19 opslagunits/garageboxen 
en 1 algemene ruimte, hoogte circa 350 cm

◆	 19 stuks unit van 24,5 m2, 
 (3,5 x 7 m1 bxd)  nrs 2 t/m 20
◆	 1 algemene unit, nr. 1, sanitaire voorziening en invoer water 
 en elektra (voor gebruikers gebouw 3)

Kopen of huren

Dit fase 2 terrein is zowel geschikt voor kopers en huurders van één of 
meerdere units. Huurders worden gekoppeld aan eigenaren die hun 
units voor verhuur aanbieden en zullen met hen en of de makelaar 
huurovereenkomsten gaan maken.
Als initiatiefnemers kunnen wij partijen bij elkaar brengen en
informatie verstrekken over de mogelijkheden op dit terrein.

Voordelen van kopen

Een multifunctionele bedrijfs- en opslagunit is een veilige investering.
De units zijn onroerende zaken (appartementsrechten) op eigen 
naam waarvan het eigendom als volwaardig registergoed is 
vastgelegd in het kadaster. De unit kan dus op naam worden gezet 
van je onderneming, je kunt genieten van investeringsaftrek en je 
kunt op de unit afschrijven. Je wordt ook verplicht lid van de VvE (zij 
regelen een goede opstalverzekering, een meerjarig onderhoudsplan 
en hebben toezicht op de maandelijkse financiën).
Hierdoor is het onderhoud van de gebouwen en het terrein goed
geregeld. Mede door de blijvende en toenemende vraag naar 

kleinschalige opslag- en bedrijfsruimte nemen de huurprijzen jaarlijks 
toe (inflatie). Wanneer je een unit koopt weet je waar je aan toe bent 
qua lasten en heb je bovendien uitzicht op een positieve 
waardeontwikkeling. De units zijn tevens vrij verhandelbaar, dus 
mocht je de unit later willen verkopen, dan is dat door de kwaliteit 
en aard van de unit relatief makkelijk te realiseren. Een andere optie 
is om bij een verhuizing naar een andere ruimte (een grotere unit of 
elders) de unit als belegging aan te houden en deze te verhuren. 
De units zijn duurzaam, onderhoudsarm, van een kwalitatief hoog 
niveau en in diverse formaten beschikbaar.

Huur gemakkelijk

Wanneer je besluit om een unit te huren dan gelden er verschillende 
huurtermijnen. We koppelen je dan aan een eigenaar van een unit 
die hem voor verhuur in de markt heeft en nog een unit beschikbaar 
heeft. 

Investering

Indien de rente op de spaarrekeningen weinig rendement oplevert, 

kan de aankoop van 1 of meerdere units voor de verhuur interessant 
zijn voor een hogere opbrengst van je bezittingen.
Ook zal een gestage waardestijging van de units over enkele jaren 
interessant zijn om te kiezen voor een belegging in bedrijfsonroerend 
goed. Als particulier is een verhuur voor bedrijfsmatig gebruik aan-
trekkelijk.
Ook zal een waarschijnlijke gestage waardestijging van de units 
over enkele jaren interessant zijn om te kiezen voor een belegging in 
bedrijfsonroerend goed.

Deze locatie is het laatste stuk terrein 
met industriële bestemming in Appelscha, 
dus doe uw voordeel.

Wilt u meer informatie over dit plan
of wilt u een vrijblijvende afspraak?

Bel met Gerben Welles tel. 06-20981462 of 
kijk op www.bedrijfsunitsappelscha.nl



Prijzen en voorwaarden:

Inbegrepen:
Wat is ingegrepen in de aankoopprijs van een unit:
Vrij op Naam (VON) exclusief BTW:
◆	 Grondkosten
◆	 Bouwkosten bedrijfsunits
◆	 Kosten tekenwerk en constructieberekeningen t.b.v. de omgevings-
vergunning
◆	 Legeskosten voor de omgevingsvergunning
◆	 Car verzekering tot de oplevering (door aannemer)
◆	 Notariskosten, splitsingsakte en tekening
◆	 Kadasterkosten, inschrijving en inmeting, per verkoop, per over-

dracht per unit
◆	 Aansluiting riolering op gemeente riolering, water, elektra tot in de 

meterkast van iedere unit (alleen in gebouwen 1 en 2), aansluiting 
riolering op gemeente riolering vanuit de algemene ruimte en 
water tot in de algemene ruimte (in gebouw 3), elektra tot in de 
meterkast van iedere unit (in gebouw 3)

◆	 Bestrating volledige bedrijfsterrein en creëren parkeervakken

Niet inbegrepen:
◆	 Kosten voor meerwerk
◆	 Rente over grondkosten en over eventueel vervallen termijnen
◆	 Financieringskosten
◆	 Toegangshek en of hekwerk rondom terrein
 (af te stemmen binnen VvE)
◆	 Laadpalen t.b.v. elektrische auto’s (af te stemmen binnen VvE)
◆	 Zonnepanelen op de daken  (af te stemmen binnen VvE)
◆	 Bewakingscamera’s en buitenverlichting 
 (af te stemmen binnen VvE) 

Meer informatie 
of een vrijblijvende afspraak:

Wilt u meer informatie over dit plan of wilt u een vrijblijvende 
afspraak?
◆	 Gerben Welles via tel. 06-20981462
 of stuur een e-mail naar: bedrijfsunitsappelscha@gmail.com
◆	 Ramkema Makelaardij via tel. 0516-514941
 of stuur een e-mail naar: makelaardij@ramkema.nl

RECHTEN/WIJZIGINGEN:
ER KUNNEN GEEN RECHTEN ONTLEEND WORDEN AAN DE INFORMATIE DIE IN DEZE BROCHURE 
GEGEVEN WORDT (MOMENTOPNAME), OMDAT DE BROCHURE ZO NAUWKEURIG MOGELIJK 
IN DE AANVANGSFASE VAN HET TRAJECT SAMENGESTELD IS OM EEN IMPRESSIE TE GEVEN 
MIDDELS TEKENINGEN EN PLATTEGRONDEN.
DE PRAKTIJKSITUATIE IS LEIDEND.
DE ONTWIKKELAAR HEEFT HET RECHT OM TIJDENS DE BOUW WIJZIGINGEN IN HET PLAN 
AAN TE BRENGEN. BEDOELDE WIJZIGINGEN DOEN GEEN AFBREUK AAN DE WAARDE VAN DE 
GEBOUWEN EN GEVEN GEEN AANLEIDING TOT ENIGE 
VERREKENING MET DE VERKRIJGER.

Ervaringen gebruikers van een unit op het fase 1 terrein:

Gerrald Postma, Postma Afbouw
www.postma-afbouw.nl

Hoe lang ben je al ondernemer ?
Ik ben zelfstandig ondernemer sinds juni 1997.

Waarom gekozen voor één of meerdere units op deze locatie ?
Goede bereikbaarheid en nette uitstraling.

Wat heeft het jou gebracht aan meerwaarde t.o.v. de vorige 
situatie ?
Meer contact met collega ondernemers, en nettere uitstraling.

Toekomstplannen ?
Continueren en verkoop van nieuwe producten.

Ervaar je ook een vorm van samenwerking met anderen op 
die locatie ?
Door de aanwezigheid van diverse bedrijven kun je elkaar soms 
aanvullen en samenwerken.

Marrein Blaauw, Evenementenservice Blaauw
www.evenementenserviceblaauw.nl

Hoe lang ben je al bezig met het bedrijf ?
15 jaar zelfstandig en in totaal meer dan 35 jaar actief in de 
evenementenwereld.

Waarom gekozen voor één of meerdere units op deze locatie ?
In verband met uitbreiding werkzaamheden en dichtbij huis.

Wat heeft het jou gebracht aan meerwaarde t.o.v. de vorige 
situatie ?
Veel overzichtelijker stalling vanwege de ruimte en een grotere 
keuze in evenementenwagens.

Toekomstplannen ?
Inmiddels al meerdere units aangeschaft op deze locatie.

Ervaar je ook een vorm van samenwerking met anderen op die 
locatie ?
Jazeker, in ieder geval met een andere cateraar.



Informatie en verkoop: 

Gerben Welles

tel. 06-20981462 

e-mailadres:
bedrijfsunitsappelscha@gmail.com

www.bedrijfsunitsappelscha.nl
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Studio JK | bouwkundig creatief

Ecomunitypark 9, 8431 SM Oosterwolde
tel. 0516-427556
www.studiojk.nl

Realisatie:
Bouwbedrijf Doornenbal BV

Industrieweg 11b, 8426 AB Appelscha
tel. 0516-432009

www.bouwbedrijfdoornenbal.nl

Verkoopmakelaar: 
Ramkema assurantie- en makelaarsbedrijf
Bareldsburglaan 1, 8431 AM Oosterwolde

tel. 0516-514941
www.ramkema.nl
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Bedrijfsplanning Bollenstreek BV

Nieuw Vennep
tel. 06-14639190

www.bedrijfsplanning.com


