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-1906

Monumentale boerderij met vloerverwarming
Dakpannen zijn allemaal opnieuw gelegd
Sproeisysteem is aangelegd



Monumentale 
woonboerderij
Gerenoveerde (2006) monumentale woonboerderij (140 m2) met slaapkamer en
badkamer op de begane grond. Vrijstaand guesthouse / studio compleet verbouwd in
2005 (60 m2) met woonkamer, keuken, badkamer en slaapkamer. 




Alsmede 2 opstallen; waarvan een riante schuur geïsoleerd (90 m2)en de andere
kapschuur met deels geïsoleerde garage.




Dit object staat op een perceel van 10.450 m2 en is gelegen op 10 minuten van
Harderwijk, 5 minuten van Ermelo (auto) en het dorpje Speuld is gelegen midden op de
Veluwe nabij Landgoed Staverden, Garderenseheide en Speulderbos.




Door de diverse opstallen is dit object voor veel doelgroepen interessant. Hoewel de
woonboerderij thans 2 slaapkamers biedt, biedt het guesthouse opties voor oudere
kinderen, mantelzorg, praktijk aan huis enz. De bestemming is wonen en het weiland
agrarisch met natuur en landschapswaarden.

 









Begane grond





 Entree, hal met toegang tot de

woonkamer met de authentieke
balken en raampartijen















Vanuit de hal is ook de opkamer
bereikbaar alsmede de kelder onder
deze opkamer











Woonkeuken


de woonkeuken is bovendien in stijl
gerenoveerd waarbij de oude
bedstedes zijn veranderd naar
bergruimte











Slaapkamer




 Op de begane grond is er een deel

aangebouwd, daar bevindt zich een
ruime sfeervolle ouderslaapkamer









Badkamer


Vanuit de hal bereik je de badkamer
voorzien van toilet, wastafelmeubel en
douchehoek





Verdieping


 De trap naar boven leidt tot een open

ruimte welke nu ingericht is als
werkkamer en inmiddels ook een
aansluiting voor een 2de toilet
aanwezig is. De 2de slaapkamer is
mooi ruim en voorzien van extra
dakramen.





Begane grond



Eerste verdieping







Guesthouse/studio


Entree, meterkast en cv-kast, dichte
keuken voorzien van keukenblok,
badkamer met wastafel, toilet en
douchehoek, vanuit de hal is de
slaapkamer bereikbaar. 









Woonkamer


De woonkamer met prachtige
nokhoogte biedt uitzicht op de
weilanden. Deze ruimte is volledige
geïsoleerd en zelfstandig voorzien van
elektra en verwarming.



Guesthouse/Studio





Boomgaard




Aan de voorzijde staan fraaie
appelbomen en moestuin, aan de
achterzijde bevindt zich nog een
houtopslag en voldoende terrein voor
opslag of parkeren. 









Aan de achterzijde bevindt zich nog
een houtopslag en voldoende terrein
voor opslag of parkeren. 



Opstallen




 Kapschuur met hoogte en waarin een

in spouw gebouwde garage is
verwerkt waarbij boven de garage nog
via een vaste trap een opslagruimte is

gecreëerd


 Schuur in spouw gebouwd van 90 m2

kan heel divers benut worden. Met
aansluitingen op elektra en riool. 











Weiland


Het weiland heeft een mooi
oppervlakte voor het houden van
(hobbymatige) dieren.



Plattegrond



Plattegrond



Kadastrale kaart



           
Het team van Hoekschoeman 

 
 
 
 
Fulco Hoekerswever, Register makelaar taxateur 
“Het blijft boeiend om te horen waarom mensen 
willen verhuizen en hen daarbij te helpen.” 

 
 
 
 
 
 
 
Peter Doornbos, register makelaar taxateur 
“Voor mij is er niets leuker dan woningmakelaardij. 
Je kunt dan echt betekenen voor je klanten.” 
 
 
 
 
 
 

Alexandra van den Bosch, Kandidaat makelaar 
“Het begeleiden van mensen bij 1 van de 
belangrijkste transacties van hun leven blijft 
boeien.” 

 
 
 
 
 
Rebecca Wijntjes, Medewerker binnendienst 
“Ik ben nauw betrokken bij het hele verkoopproces 
en help al onze aan- en verkoopklanten met veel 
plezier.” 
 
 
 
 

Evelien Doppenberg, Medewerker binnendienst 
“Makelaars zijn goed in het verkopen van een huis, 
Ik vind het juist leuk om het papierwerk goed af te handelen.” 
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