
 
 

 
 

Hooislagen 1 Lochem 
 
ROYAAL EN VRIJ op grootse locatie!  
Op één van de mooiste plekken in het 
buitengebied van Lochem, achter landgoed 
Ampsen bieden wij deze mooie rietgedekte 
woning aan op een ruime kavel eigen 
grond met extra appartement, stallen 
schuur en weiland. 
Indeling: entree, hal met vaste trap, toilet, 
slaapkamer met aansluitende badkamer, 
kantoor, ruime woonkamer met eethoek, 
aansluitend gesloten keuken en bijkeuken 
met achterentree. 
Verdieping: overloop, 2 ruime slaapkamers 
en berging. 
Achter de woning staat een grote schuur,  
 

      

 
waarin een volledige woning is 
gerealiseerd: entree, keuken, woonkamer, 
badkamer, toilet en slaapkamer. In het 
achtergedeelte van de schuur staan 3 
paardenboxen en is voldoende ruimte voor 
opslag van hooi etc. 
Op het erf staat een ruime dubbele garage 
met berging, in steen gedekt met pannen. 
De schuurwoning is zeer geschikt als 
kangoeroewoning, of kan worden omgezet 
naar B&B voorziening. 
De unieke locatie achter landgoed Ampsen 
met volop uitrijdmogelijkheden maakt dit 
tot een geschikt object voor paardenlief- 
hebbers of natuurvrienden die willen 
wandelen of fietsen. 
 
 

 

vrijstaand woonhuis met aanleunwoning 

Vraagprijs   € 585.000,= k.k. 
 

Deze informatie is vrijblijvend 



 
vooraanzicht van de woning 
 

 
ligging van het geheel vanuit eigen weiland 



 

 
zijaanzicht met terras 
 aanzicht schuurwoning 

 



 

 
ruimte tussen de woning en de schuurwoning 
 Overzicht van het erf 
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slaapkamers op de verdieping 
 

 



 
badkamer met inloopdouche en vaste wastafel 
 

 
Woonkamer in de schuurwoning 



 
met open slaande deuren naar het terras 
 
 Slaapkamer in de schuurwoning 

 



 
Keuken in de schuurwoning 
 

 
Dubbele garage met berging 



 paardenstallen 

 
 

 
uitzicht naar de zijkant (Zuidoost) 



 en achteruit (Noordoost) 

 
 

 



 



 
Kadastrale kaart 
 
 
 
 
 



Kerngegevens van de woning aan de Hooislagen 1 te Lochem. 
 
Ligging in het rustige buitengebied achter landgoed "AMPSEN" 
 
De woningen zijn aangesloten op gas-, water-, elektriciteitsleiding en is tevens aansluiting op 
persriolering. 
De woning is gedeeltelijk voorzien van isolerende beglazing 
De woning wordt verwarmd middels een centrale verwarming HR combi 
 
Woonoppervlakte: ca. 160 m2  
Inhoud van de woning: 560 m3 
Perceelsoppervlakte: 1.35.86 hectare 13.568 m2 
 
De woning heeft een fraaie ligging, met vrij uitzicht naar alle kanten en veel privacy. 
Op loopafstand tot alle dorpsvoorzieningen en scholen. 
 
 

                     


