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Zandweide Olburgen

woont u 

binnenkort 

op nummer



TYPE WONING 2-onder-1-kapwoning

BOUWJAAR 2006

INhoud 622 m³

WOONOPPERVLAKTE 154 m²

PERCEELOPPERVLAKTE  292 m²

AANTAL KAMERS 5

AANTAL SLAAPKAMERS 4

LIGGING aan rustige weg; in woonwijk; landelijk 
gelegen

TuinLIGGING noordwest

isolatie dakisolatie, muurisolatie, 
vloerisolatie, dubbel glas

Energielabel A

Garage aangebouwd steen; carport

berging vrijstaand hout



OMSCHRIJVING
Olburgen, een dunbevolkt dorp met daaromheen een natuurlijk met de loop van de  
IJssel mee kronkelend uiterwaardenlandschap. Eén van de vele prachtige 
landschappen van de Achterhoek. Of je je nu laat overvaren door de veerpont 
Olburgen-Dieren. Of per auto of fiets aan komt rijden via één van de weinige 
toegangswegen naar Olburgen, in deze woonomgeving laat jij je jachtige leven ver 
achter je.

 



De woning

Op de Zandweide, op nummer 6 staat deze zeer royale TWEE ONDER EEN KAP 
WONING met carport en garage te koop. Deze ‘jongtimer’ uit 2006 biedt met een 
woonoppervlakte van 154 m² veel wooncomfort voor jou en je gezin. Lekker veel 
leefruimte op de begane grond en boven zijn 3 royale slaapkamers op de 1e 
verdieping. Voor de grote gezinnen biedt de zolder een uitkomst. Deze nog vrij in te 
delen ruimte biedt ruimte voor 1 of 2 slaapkamers al of niet gecombineerd met een 
aangename werkruimte voor de thuiswerker. De woning is duurzaam gebouwd 
(energielabel A) en standaard vanuit de bouw voorzien van dak- muur- en 
vloerisolatie en geheel voorzien van isolerende beglazing. In het verleden is de 
keuken aan de achterzijde van de woning uitgebouwd en voorzien van een 
inpandige doorgang naar de garage. De royale garage met links een kastenwand 
geeft toegang tot de achtertuin. Een royale achtertuin met diverse terrassen en een 
tuinschuur. 





De locatie

De Zandweide is een jonge woonwijk met overwegend vrijstaande en 
halfvrijstaande woningen. Het straatbeeld is ruim opgezet met voldoende 
parkeergelegenheid op eigen terrein en langs de rijbaan op openbaar terrein. 
Kinderen kunnen hier nog heerlijk op straat spelen. De dorpskern van Olburgen 
kent weinig voorzieningen. De boodschappen worden hier dan ook vaak 
gecombineerd met een bezoek aan een van de omliggende dorpen of de 
nabijgelegen historische hanzesteden Doesburg en Zutphen.





De omgeving

Rondom Olburgen kun je met de fiets of wandelend heerlijk uitwaaien in de 
uiterwaarden. Met het pondje naar Dieren of heerlijk shoppen in onze nabijgelegen 
provinciale hoofdstad Arnhem. Ben je graag actief bezig in de natuur leef je dan uit 
in de nabijgelegen bossen op de Posbank. Kortom, in jou nieuw woonomgeving 
hoef je je te vervelen. 



















Kadastrale kaart



Plattegrond begane grond



Plattegrond 1e verdieping



Plattegrond 2e verdieping



plattegrond berging



lijst van zaken



lijst van zaken

Aan deze informatiebrochure kunnen geen rechten en verplichtingen worden ontleend.



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


