
          

 
 

 
Lochem, veenweg 12 

Op een landelijke locatie, aan de voet van 
de Lochemse berg, ligt deze ruime woning 
met weids uitzicht over de landerijen. Dit 
luxe woonhuis is in 2005 geheel nieuw 
opgetrokken. Tevens biedt de locatie de 
mogeli9jkheid van een extra woning op het 
erf te bouwen. Rond de woning ligt een 
zeer aantrekkelijk perceel van meer dan 
een halve hectare, met moestuin, 
fruitboomgaard, fraaie vijver en een 
tweetal buitenverblijven waardoor het 
gevoel van privacy extra wordt versterkt.  
Indeling: entree, hal met toilet, badkamer, 
zeer ruime inloopkast, grote living met 
hoog rendement houthaard en sfeervolle 
moderne woonkeuken voorzien van 
inbouwapparatuur. Aangebouwd is een  
   

      

ruime schuur die kan worden omgebouwd 
tot gastenverblijf, atelier of woonruimte.  
Een vaste trap leidt naar de ruime master 
bedroom met dakkapel en toilet. Een 
tweede vaste trap leidt naar een apart 
ingericht gedeelte met twee slaapkamers 
en kantoor (of slaapkamer) en een derde 
toilet. In het aangebouwde schuurgedeelte 
bevinden zich naast de bijkeuken twee 
ruime bergingen welke eventueel kunnen 
worden verbouwd. 
Elders op het terrein, aan de noordoost 
zijde staat een recent gebouwde multi 
functionele kapschuur 20 x 12 m. in stalen 
spant, damwand profielplaat en gedekt 
met golfplaat.  
Deze woning is zeer geschikt voor 
kinderen met inwonende ouder(s). De 
bestemming is  wonen en het uitzicht is 
groots.......

 

 
 

Fantastische plek: fantastisch vrij wonen. 

Vraagprijs:    € 725.000,= k.k. 
 
Deze informatie is vrijblijvend 



 

 
VRIJ WONEN OP EEN FANTASTISCHE PLEK. 

 
RUIM PERCEEL MET GROTE KAPSCHUUR 



 
VOLLEDIG NIEUW GEBOUWD 
 

 
 



 
GROTE LIVING 
 

 
MET HOOGRENDEMENT HOUTHAARD 



 
SFEERVOLLE WOONKEUKEN 
 

 
  



 
HAL 
 
  

 
 
 



 
BADKAMER 
 

   
 METDUBBELE DOUCHE 



 

 
RUIME MASTER BEDROOM 

 
MET EIGEN TOILET 



 
TWEE GROTE SLAAPKAMERS 
 

 
ÉÉN NU INGERICHT ALS KANTOOR 



 
LOGEERKAMER MET DAKKAPEL 
 

 
OVERLOOP MET DERDE TOILET 



 
BIJKEUKEN 
  

 
INPANDIGE SCHUUR 



 
VEEL RUIMTE VOOR REALISATIE LOGEERRUIMTE OF INWONING. 
 

 
RUIME KAPSCHUUR VOORZIEN VAN BETONVLOER 



 
BEGANE GRONDVLOER 



 
VERDIEPING 



 
RUIM TUINHUIS MET ZONNETERRAS 
  

 
INTERIEUR VIJVERHUIS 



 

 
RIANTE BUITENKEUKEN 
 

 
MET OPEN HAARD 



 
RUIM GRASGAZON 
         

 
FRAAI BEGROEIDE PERGOLA 



 
IN GROENE OMGEVING 
 

 
GELEGEN AAN EEN RUSTIGE WEG 



  
 

 



 
LIGGING IN HET BUITENGEBIED VAN LOCHEM. 
 
Het kavel heeft een woonbestemming. 
 
Kerngegevens van de luxe woning aan de Veenweg 12 te Lochem 
 
De woning is aangesloten op gas-, water- elektriciteitsleiding en persriolering. 
Er kan nog een woning worden gebouwd op het perceel of intern mag worden verbouwd tot 
extra woonhuis 
De woning wordt verwarmd door middel van een centrale verwarming HR-combi 2005 op de 
begane grondvloer vloerverwarming, verder radiatoren 
Woonoppervlakte: ca. 190 m2 mogelijk op de begane grondvloer  
Inhoud van de woning: ca. 750 m3 exclusief berging 
Perceelsoppervlakte 5315 m2  
Schuren op het erf: 20 x 12 m. kapschuur en twee buitenverblijven 
Fantastisch gelegen op korte afstand tot het stadje Lochem en toch geheel vrij in het 
buitengebied met rust en ruimte en directe toegang tot natuurgebied het grote veld. 
Ontsluiting: De A1 en A12 zijn binnen een half uur bereikbaar. 
 
De woning verkeert in een zeer goede staat van onderhoud. 
 
 Nadere informatie wordt op aanvraag graag verstrekt. 
 

                     


