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Dromen laten uitkomen! 

Tussen Stoutenburg en Achterveld ligt er aan de rechterzijde ineens een heel klein straatje met een paar huizen,
wanneer je het straatje inrijdt zie je aan de linkerkant een indrukwekkende woonboerderij verschijnen. Via de
lange oprijlaan rijd je het perceel op en ben je waarschijnlijk gelijk onder de indruk van de strakke bouwvorm
en de fantastische landelijke ligging! 
De huidige bewoners hebben de voorgevel en een deel van de oude zijgevels en de brandmuur laten staan en zijn
daarna begonnen met de bouw van een prachtige duurzame boerderij met alle hedendaagse gemakken met
behoud van de authentieke stijl en uitstraling. De woning beschikt onder andere over prachtige details
waaronder: strak vormgeven dakkapellen met zinken afwerking, grote ramen met idyllische vergezichten, een
warmtepomp en 45 zonnepanelen! Het moderne bijgebouw is geheel in hout opgetrokken en beschikt over een
carport, grote garage en veranda. Er is zo veel te vertellen, dat doen we graag tijdens een uitgebreide
bezichtiging, u bent van harte welkom! 

De indeling is als volgt: 

Entree, ruime hal met moderne toiletgelegenheid met zwevend toilet en fonteintje van Belgisch hardsteen.
Stenen trap naar de eerste verdieping en onder de trap een garderobekast. Aparte werkhoek met openslaande
deuren naar buiten, toegang naar de kelder en opkamer. De bijzonder ruime en uiterst sfeervolle woonkamer
loopt vloeiend over in de gezellige woonkeuken, samen zijn ze één geheel. De handgemaakte keuken beschikt
over een spoeleiland, een kookeiland en twee grote kasten en veel afzetvlak. Uiteraard is er diverse
inbouwapparatuur aanwezig. Het woongedeelte beschikt over een drietal openslaande deuren waardoor je de
tuin volledig de woonkamer in laat komen. De brandmuur is de natuurlijke scheiding tussen het originele
woonhuis en de oude deel. In het achterste deel bevinden zich nu een royale slaapkamer met wastafel en douche
en toegang naar de tuin. Via de hal is de bijkeuken te bereiken welke is voor zien van een wastafel,
aansluitpunten voor de wasapparatuur en de warmtepomp met warm water boiler en toegang naar buiten.
Tevens is vanuit de hal een tweede slaapkamer met toiletgelegenheid en eveneens toegang naar buiten. Aan het
einde van de gang kom je in de meer dan fantastische deel, een prachtige ruimte met een hoge nok waarbij de
details zoals houten balken geheel in evenwicht zijn met de huidige wooneisen. Via de 4 harmonica
vouwdeuren met loopdeur aan de achterzijde is de tuin te bereiken, ook via diverse zijdeuren loopt u zo de tuin
in. Boven de slaapkamers bevindt zich een grote, nog in te delen ruimte. Er is hier meer dan voldoende ruimte
over voor het creëren van extra slaapkamers. De gehele begane grond is voorzien van vloerverwarming. Het
woongedeelte, slaapkamers, bijkeuken en hal zijn voorzien van een natuurstenen vloer.



Eerste verdieping: 

Overloop, drie slaapkamers, ieder voorzien van een laminaat vloer en een dakkapel. De badkamer beschikt over
een groot ligbad, aparte douche, grote wastafel met meubel en toilet. De badkamer beschikt eveneens over een
dakkapel. 
Het strak vormgegeven bijgebouw ligt direct naast de boerderij en heeft een carport aan de voorzijde, een grote
schuur met twee openslaande deuren en daglichttoetreding plus een gezellige veranda met uitzicht over de
voortuin. 
De omsloten tuin ligt geheel vrij en heeft diverse hoekjes van waaruit je prachtige vergezichten hebt over de
weilanden en het vele groen. De voortuin is authentiek ingericht met een groot gazon en diverse groene borders.
De hoofdtuin heeft een groot terras direct bij het huis, grasvelden met wilde bloemen en een grote poel.
Rondom de woning is, zoals het bij een boerderij vroeger ook het geval was veel grind. Er is veel
parkeergelegenheid op eigen terrein. 

• Het oorspronkelijke bouwjaar is 1914, gerenoveerd in 2017/2018 
• Dubbele bewoning mogelijk 
• Rust, ruimte en symmetrie spelen een centrale rol in de woonboerderij



Soort woning Woonboerderij
Ligging Aan bosrand;aan rustige weg;buiten bebouwde kom;landelijk gelegen;open ligging;vrij

uitzicht
Woonopp 385 m²
Inhoud 1905 m³
Perceelopp 5865 m²
Bouwjaar 1914
Schuur / Berging vrijstaand hout
Onderhoud binnen goed
Onderhoud buiten goed
Daktype zadeldak
Verwarming open haard;vloerverwarming geheel;warmtepomp
Voorzieningen dakraam;glasvezel kabel;natuurlijke ventilatie;rookkanaal;tv kabel;zonnepanelen
Isolatievormen dakisolatie;muurisolatie;vloerisolatie;dubbel glas;volledig geïsoleerd
Kadastrale gemeente Stoutenburg
Gemeentecode C
Sectie C
Perceel 2966
Soort eigendom Volle eigendom




































