
Kapperallee 
Eefde 
Interessante bouwkavel met 2,5 hectare grasland.

Uw droomhuis  
op deze plek



Locatie, omgeving en voorzieningen 

Eefde, dichtbij de stad
Eefde is een dorp in de gemeente Lochem en telt ongeveer 
4400 inwoners. In de dorpskern zijn allerlei faciliteiten zoals een 
supermarkt, warme bakker, cultureel centrum, huisartsenpraktijk, 
fysiotherapie, kapper en overige kleine winkeltjes. Ook heeft het dorp 
twee basisscholen en zijn er verschillende verenigingen actief.

Op ongeveer vier kilometer ligt de Hanzestad Zutphen. Een stad met 
een historische kern en groot winkelaanbod. In de stad wordt het hele 
jaar door een scala aan activiteiten georganiseerd. 

PS: Aan de Almenseweg, naast de oprit tot het perceel, is een halte voor de bus (lijn 54) en bent u in

nog geen 15 minuten op het station in Zutphen.
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Eefde, een 
ideale ligging
Op een landelijke locatie, aan de rand van het 
dorp Eefde, ligt deze fraaie bouwkavel van 
± 1.500 m2 met daarbij 2,5 hectare grasland. 
Vanaf de bouwlocatie kijkt u uit over de 
weilanden naar het Twentekanaal. U woont 
geheel vrij achter de woningen langs de 
Almenseweg en de Kapperallee. 

Er mag op deze locatie een vrije sector woning 
worden gebouwd met een inhoud van 
± 800 m3 met een vrijstaand bijgebouw 
van 75 m2. 



De Kavel
De kavel heeft altijd een agrarische bestemming gehad en door 
een recente bestemmingsplanwijziging mag er nu een vrijstaand 
woonhuis met bijgebouw – vrije sector - gebouwd worden. 

Woonhuis      Bijgebouw
Oppervlakte  : 160 m2  Oppervlakte  : 75 m2
Goothoogte : 3 meter  Perceel
Nokhoogte : 8 meter  Bouwkavel : ± 1500 m2 
     Grasland : ± 2.5 HA

Een uniek kans om uw eigen droomhuis te bouwen. Bent u een 
paardenliefhebber, houdt u van het buitenleven, wandelen met de 
hond, wilt u graag een weide vol…, dan is deze kavel de perfecte 
locatie voor u.

De prijs
 

Vraagprijs: € 445.000,= k.k.





Kavel in beeld 

Almenseweg

Kapperallee

Kavel

O
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Kapperallee | Binnen bebouwde kom Almenseweg | Buiten bebouwde kom



Bouwlocatie

Zij-aanzicht | richting Kapperallee Zij-aanzicht | richting Almenseweg
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Wonen met mogelijkheden 

Kavel

Kruispunt Kapperallee - Almenseweg



Zicht achterzijde richting Almenseweg

Toegang tot perceel vanaf Almenseweg Toegang tot perceel vanaf Almenseweg



Concept schetsontwerp woning 

Eefde, 
vrij wonen
Bouwkundig bureau van 
Heeckeren heeft voor het wijzigen 
van het bestemmingsplan een 
schetsontwerp gemaakt voor deze 
locatie. Natuurlijk kunt u altijd uw 
eigen droomwensen realiseren 
en een eigen huis met bijgebouw 
ontwerpen. Informeer voor de 
mogelijkheden bij de Gemeente 
Lochem. 

Vindt u het perceel te groot voor 
eigen gebruik, dan kunt u de kavel 
altijd opsplitsen en/of verpachten 
aan derden. 





Concept schetsontwerp bijgebouw 
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Rondom de kavel 

Sluizencomplex Twentekanaal in Eefde

Groene Kanaal

Manege rijvereniging Gorssel-Zutphen

Damlaan | richting manege
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Huis de Voorst | voorzijde

Huis de Voorst | achterzijde

Huis den Dam | voorzijde

Huis den Dam | bospad



Contact
Loo makelaardij o.z.
Piet Loo 
Deventerweg 13 
7245 AW Laren Gld
Tel 0573-401 004 | 06-120 994 24

kijk ook op:
loo-makelaardij.nl


