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8
Kostedeweg Vorden

woont u 

binnenkort 

op nummer



TYPE WONING vrijstaande woning

BOUWJAAR 2014

INhoud 667 m³

WOONOPPERVLAKTE 163 m²

PERCEELOPPERVLAKTE 24.680 m²

AANTAL KAMERS 3

AANTAL SLAAPKAMERS 2

LIGGING aan bosrand; aan rustige weg; vrij 
uitzicht; beschutte ligging;

TuinLIGGING tuin rondom

isolatie volledig geïsoleerd

Energielabel A

bijgebouw/garage vrijstaand hout



OMSCHRIJVING
Bij iedere woning in het buitengebied van Vorden denk je, het kan niet mooier. En 
toch, ook wij worden nog steeds verrast door nieuwe parels die ons prachtige 
coulisselandschap in het hart van de Achterhoek rijk is.  De Kostedeweg 8 in Vorden 
is zo’n parel. Tot 2014 stond op deze plek een klein landhuis genaamd ’t Wissel. 
Het oude landhuis heeft hier plaatsgemaakt voor een eigentijdse VRIJSTAANDE 
WONING vol met hedendaags wooncomfort. De woning en de bijgebouwen staan 
hier geheel ten dienste van haar omgeving. Een prachtige natuurtuin van ca. 2,5 ha 
groot omringd door hoge houtopstanden en onderliggend struweel met halfhoge 
struiken. Een natuurlijke buffer voor wild en tegelijkertijd uw waarborg voor uw 
privacy. 





Zelfvoorzienend

Leven van wat de natuur u schenkt. Zelf gekweekte gewassen in de moestuin, de 
honing van de eigen bijen en een diversiteit aan oude fruitrassen in de boomgaard. 
En wat dacht u van het geriefbosje ten behoeve van de eigen houtvoorziening. 
Oude tijden herleven. Wie wil kan hier mogelijk met wat aanpassingen voor een 
belangrijk deel een zelfvoorzienend leven leiden.





De woning

De signatuur van de eigenaar is duidelijk herkenbaar in de woning. Royaal waar 
wordt geleefd en ingetogen waar het kan. De woonkeuken is op de begane grond 
de spil van het huis. Een heerlijke leefkeuken met een u-vormige inbouwkeuken en 
openslaande deuren naar het overdekte terras. De keuken en de woonkamer 
worden afgescheiden middels schuifdeuren met fraai facetgeslepen beglazing. 
Opvallend is ook hier de aangename daglichtinval door de grote ramen en de 
openslaande deuren. De houtgestookte kachels in de woonkamer en de 
woonkeuken zijn echte sfeermakers. De gehele begane grondvloer is voorzien van 
vloerverwarming en een moderne plavuizenvloer. Verder zijn op de begane grond 
aanwezig de bijkeuken en een toilet. 




Een fraaie hardhouten trap leidt ons naar de verdieping. De overloop met aan de 
ene zijde de vide en aan de andere zijde de moderne badkamer leidt ons naar de 2 
slaapkamers. Beiden royaal van formaat. Vanuit de logeerkamer geeft de vlizotrap 
toegang tot de bevloerde bergzolder. Voor een complete indruk van de indeling 
kunt u de digitale plattegronden raadplegen.



OMSCHRIJVING
De bijgebouwen

Schuin voor de woning staat een in 2001 opgericht bijgebouw. De deuren in de 
achtergevel verraden dat hier in het verleden de paarden op stal stonden. 
Tegenwoordig is het bijgebouw op de begane grond in gebruik als garage en 
hobbyruimte. Op de verdieping bevindt zich een kantoorruimte. Qua ruimte ideaal 
geschikt te maken als gastenverblijf of een B&B. Verder is op het perceel aanwezig 
een wagenloods en het onderkomen van de bijen.





De omgeving

De woning is landelijk gelegen en wordt omgeven door bossen en landerijen. U 
krijgt hier de rust die u zoekt en toch woont u dichtbij de voorzieningen. Deze fijne 
plek ligt namelijk op ca. 5 autominuten van de gezellige dorpskern van Vorden en in 
een kwartier staat u in hartje Zutphen. In Vorden vindt u  naast winkels voor de 
(dagelijkse) boodschappen gezellige eet- en drinkgelegenheden. Ook is er een 
trein- en busstation met aansluitingen op het landelijke en regionale 
openbaarvervoernetwerk. Fanatieke fietsers, paardensportliefhebbers, wandelaars 
en hardlopers kunnen hun hart ophalen in de bossen of over de aangelegde paden 
dwars door de landerijen rondom Vorden. Kortom, volg de lange oprijlaan en treed 
binnen in deze natuurlijke wereld die Kostedeweg 8 in Vorden heet.  




Gebruiksoppervlakte:

- woonhuis		:         179 m²

- bijgebouw		:        131 m²





























Kadastrale kaart



Plattegrond begane grond



Plattegrond 1e verdieping



Plattegrond zolder



Plattegrond bijgebouw 



Plattegrond bijgebouw 1e



lijst van zaken



lijst van zaken

Aan deze informatiebrochure kunnen geen rechten en verplichtingen worden ontleend.



lijst van zaken



lijst van zaken
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HENGELO GLD

Kerkstraat 4

7255 CB HENGELO GLD

 0575-462359

ZELHEM

Hengeloseweg 2

7021 ZT ZELHEM


 0314-624215

VORDEN

Zutphenseweg 26A


7251 DK Vorden

 0575-555733


