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24
de Decanije Vorden

woont u 

binnenkort 

op nummer



TYPE WONING appartement

BOUWJAAR 1997

INhoud 387  m³

WOONOPPERVLAKTE 126 m²

AANTAL KAMERS 3

AANTAL SLAAPKAMERS 2

LIGGING aan bosrand; aan park; aan rustige weg; 
in centrum; vrij uitzicht

isolatie dakisolatie, muurisolatie, 
vloerisolatie, dubbel glas

Energielabel A

Garage parkeerkelder

berging inpandig



OMSCHRIJVING
Ruim en zonnig 3-kamer appartement in parkachtige omgeving.




Fluitende vogels, een onbezorgd weghuppelend konijn en kijk daar in de wei 
grazende koeien voor het algemeen nut en plezier. In dit 5 hectare groot park valt 
altijd wat te beleven. Het park rondom de woonvilla’s heeft een prachtige variëteit 
aan bomen. Sommige bomen zelfs eeuwenoud, maar ook jonge aanplant die 
dienen als erfenis voor de volgende generatie bewoners. (Half)verharde paden 
geflankeerd door hagen en keurig verzorgde plantenborders die u leiden langs de 
groene weides en de bos- en parkweide. Een in het oog springend perenlaantje 
wordt aan een zijde opgeluisterd door de moestuintjes van de diverse 
parkbewoners. U begrijpt u hoeft hier niet stil te zitten.





Villa Linde

De woonvilla’s met in totaal 38 appartementen staan verspreid over het park. 
Iedere woonvilla heeft zo haar eigen identiteit zowel qua architectuur als ligging. 
Het appartement De Decanije 24 ligt op de 2e verdieping van villa Linde. Villa Linde 
is gebouwd in 1997 en telt in totaal 9 appartementen verdeelt over 4 verdiepingen. 
Onder de appartementen in de parkeerkelder bevinden zich de parkeerplaatsen en 
de bergingen. De parkeerkelder en uiteraard het appartement zijn zowel via het 
trappenhuis als met de lift bereikbaar.





Het appartement

Eenmaal binnen in het appartement ervaart u de ruimte en het comfort van een 3 
KAMER APPARTEMENT. Een ruime hal verbindt als verkeersruimte de woon- en 
slaapvertrekken, het toilet en de inpandige berging. Een dubbele deur met glas 
afgezet geeft vanuit de hal een mooie doorkijk naar de woonkamer. Het invallend 
licht en het uitzicht is hier overweldigend. De woonkamer heeft een ruime zit- en 
eethoek en een toegang naar de beide balkons. Het grote balkon (ca. 13 m²) is 
zuidwest georiënteerd en heeft een prachtig uitzicht op onder andere de kleine 
weide met het perenlaantje en de moestuintjes. Het zijbalkon is westelijk 
georiënteerd. Een heerlijke plek om op warme dagen buiten even het zonlicht te 
vermijden of te genieten van een mooie zonsondergang. Eenmaal terug in de 
woonkamer dan bevindt zich om de hoek de keuken. De keuken is voorzien van 
een keurig nette U-vormige inbouwkeuken. De slaapvertrekken bevinden zich aan 
de noord-west zijde van het appartement. De grote slaapkamer is ruim bemeten en 
bevindt zich naast de badkamer aan de voorzijde van de villa. De badkamer met 
elektrische vloerverwarming is uitgerust met een badkamermeubel, een ligbad, een 
inloopdouche en het toilet.



OMSCHRIJVING
Aan de rechterzijde van het appartement bevindt zich de logeerkamer (die tevens 
dienst kan doen als studeer- hobbykamer) met ruimte voor een kastenwand. 
Alweer een lichte ruimte, met een fraai zicht op de zijtuin. De logees hebben de 
beschikking over een ‘eigen’ wasgelegenheid met douche en wastafel. Als we 
tenslotte schuin de hal oversteken dan bevinden zich daar het gastentoilet en de 
inpandige berging. In de berging is de droger en wasmachine aansluiting aanwezig.





Een appartement met een plus

De Decanije vervult een bijzondere plaats in de ontstaansgeschiedenis van Vorden. 
Op deze locatie hebben 3 generaties burgermeesters familie Gallee gewoond en 
was er de Herstellingsoord Vereniging van de Hollandse IJzeren Spoorweg 
Maatschappij gevestigd. Het oude gebouw heeft in 1995 plaatsgemaakt voor de 
nieuwbouw in oude stijl zoals we deze vandaag de dag kennen. In daaropvolgende 
jaren zijn nog eens 3 villa’s gebouwd. Als eigenaar van een appartement bent u 
tevens mede-eigenaar van het park. U kunt desgewenst helpen bij het “parkwerk” 
of uw eigen moes- of siertuin onderhouden. Kortom u kunt zich actief inzetten voor 
uw eigen woonomgeving. 





Hartje Vorden

Vanuit uw appartement via het park loopt u direct het gezellige centrum van Vorden 
in. De winkels in het centrum waaronder de slager, de bakkers en de supermarkten 
voorzien u in uw dagelijkse boodschappen. Er is op loopafstand een trein- en 
busstation aanwezig voor als u zich buiten de dorpsgrenzen wilt begeven. Vorden 
staat bekend om haar prachtige buitengebied met een dicht netwerk aan wandel- 
en fietsroutes. Het appartement is goed bereikbaar. Er is voldoende 
parkeergelegenheid in de parkeerkelder op uw eigen parkeerplaats of op de 
gemeenschappelijke parkeerplaats op het terrein. 



























Kadastrale kaart



Plattegrond verdieping



Plattegrond verdieping



Plattegrond berging
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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


