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het Schapenmeer Vorden

woont u 

binnenkort 

op nummer



TYPE WONING vrijstaande recreatiewoning

BOUWJAAR 2007

INhoud 329 m³

WOONOPPERVLAKTE 88 m²

PERCEELOPPERVLAKTE 785 m²

AANTAL KAMERS 3

AANTAL SLAAPKAMERS 2

LIGGING in bosrijke omgeving;

landelijk gelegen

TuinLIGGING tuin rondom

isolatie volledig geïsoleerd

Energielabel A

berging tuinhuis vrijstaand hout



OMSCHRIJVING
In een prachtige bosrijke omgeving aan de rand van natuurgebied Het Grote Veld 
ligt aan het einde van een onverhard bospad geheel verscholen in het groen deze 
bijzonder sfeervolle VRIJSTAANDE RECREATIEWONING (4p). Haar gevels zijn 
aan de buitenzijde fraai bekleed met een houten onderhoudsarme gevelbekleding 
(Red Cedar). Het is haar natuurlijke uitstraling waardoor zij volledig opgaat in deze 
rustige bosrijke omgeving. De woning staat op een riant perceel van 785 m2 eigen 
grond. 





De woning

De woning is gebouwd in 2007 en is voorzien van hedendaags wooncomfort 
waaronder vloerverwarming en een volledig isolatiepakket. Beneden is een ruime 
woonkamer (34 m2) met veel ramen waardoor het licht ongehinderd binnen kan 
vallen. De woonkamer heeft een ruime zit- en eethoek en een heerlijk zitje in de met 
glas omgeven erker. Om de hoek is de half-open keuken met een doorgang naar 
de bijkeuken. Verder is op de begane grond aanwezig een keurig betegeld toilet en 
de meterkast.

Boven zijn 2 royale slaapkamers en een eigenaarskast met de CV ketel. Vanaf de 
overloop is de badkamer bereikbaar. De badkamer met ligbad, douchecabine, 
wastafel en toilet is betegeld met een wand- en vloertegel in een frisse lichte 
kleurstelling en is bovendien voorzien van vloerverwarming.





Het Schapenmeer

Het Schapenmeer is een kleinschalig bospark met een beperkt aantal 
recreatiewoningen gelegen op over het algemeen zeer ruime kavels. Het 
Schapenmeer kent geen parkbijdrage. Goed voor u en/of uw rendement. 





De omgeving

De woning ligt op fietsafstand van het dorpscentrum, het zwembad en het trein- en 
busstation. In de omgeving ligt een uitgebreid fiets- en wandelpadennetwerk door 
de prachtige bosrijke omgeving en het aantrekkelijke Achterhoekse 
coulisselandschap. Voor een sportief dagje uit zijn er uitdagende  mountainbike 
routes in de omgeving of kunt u golfen op de nabijgelegen golfbaan in Lochem. 
Kortom rust, ruimte en voldoende afleiding voor u en/of uw gasten.





















Kadastrale kaart



Plattegrond begane grond



Plattegrond 1e verdieping



Plattegrond berging



lijst van zaken



lijst van zaken

Aan deze informatiebrochure kunnen geen rechten en verplichtingen worden ontleend.
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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


