
  BIJ                 THUIS  
Wildforsterweg 11-A te Putten 

 

Vraagprijs  

€ 2.495.000, - 

k.k. 



Wat leuk dat u interesse heeft getoond in deze woning!  
 

Voor u ligt het verkoopmagazine van Het  
Geldersch Huys Makelaars. Samen met onze  
woningplanner vormt dit de volledige verkoopdocumentatie 
van deze unieke woning met alle  
informatie en verhuistips!  
 
Gaat u er goed voor zitten en blader rustig het magazine en 
aanvullende documenten door. Heeft u vragen?  
Dan beantwoorden wij deze natuurlijk graag. Wanneer u de 
woning wilt bezichtigen, neem dan gerust contact op om een afspraak in te  
plannen.  

 

Ons team helpt u graag verder!  

Met vriendelijke groet,  

 

Herwin Kieft - Eigenaar   
Kandidaat Makelaar & Taxateur  

WELKOM!  
Wordt dit uw nieuwe droomhuis?  

 

Verkoopadvies huidige woning?   
Wilt u vrijblijvend en kosteloos een verkoopadvies van uw huidige woning?  
Onze makelaars komen graag langs. Plan gerust een afspraak in.   

 

Blijf op de hoogte  

Op onze socials houden wij u graag op de hoogte van nieuw woningaanbod en een 
kijkje achter de schermen bij ons op kantoor!  



 
Stijlvol wonen in 

het prachtige  

buitengebied  



 

DETAILS  

Bouwjaar           Perceeloppervlakte 
1992 (gerenoveerd in 2016)                                  ca. 14.202  m2 

 

 

Woonoppervlakte         Inhoud  

 375 m2  (woning)                           1316 m3  (woning)  

 147 m2  (gastenverblijf)       392 m3  (gasten.)  

 
  

 

Tot in kleinste  
finesses  

uitgevoerd  





 

Inpandige  
dubbele garage 

en separaat  
gastenverblijf  



OMSCHRIJVING WONING  

Soms komen er woningen op de markt waar ons makelaarshart sneller van gaat 
kloppen. Die type woningen waar wij – als we erlangs rijden – het gas even  
loslaten omdat de opvallende stijlkenmerken direct onze (maar ook zeker uw 
 aandacht) trekken. Deze bijzonder smaakvol (in 2016 compleet gerenoveerde) 
woonvilla is er precies zo één!  
 

Wij kunnen u verzekeren; van deze tot in de verfijndste details gerenoveerde 
woonvilla met volwaardig apart gesitueerd gastenverblijf/kantoorruimte treft u 
zeker geen tweede op de woningmarkt. Deze woning zal u werkelijk met haar 
charme betoveren want… dat heeft ze bij ons al zeker gedaan. Wij bieden u met 
gepaste trots deze woning aan de Wildforsterweg 11A aan. Benieuwd naar alle 
details? Wij gaan proberen de juiste omschrijving te geven, maar net als deze 
bosrijke locatie verandert ook deze woning steeds een stukje mee… 
  

Wij treffen deze vrijstaande (volledige onderkelderde) woonvilla met inpandige 
dubbele garage en bijgebouw in de buurtschap Koudhoorn tussen Garderen en 
Putten, gelegen op een perceel van maar liefst 14.202 vierkante meter.  
Deze bosrijke locatie biedt u de mogelijkheid om in de luwte en optimale privacy 
te genieten van alle wooncomfort die deze villa te bieden heeft.  
Na het openen van het elektrische hek rijdt u met de kronkelende oprit naar of het 
bijgebouw of de inpandige garage (aan u de keuze). Na het betreden van het  
perceel met zijn weldaad aan vaste kleurrijke beplanting zult u de dagelijkse 
sleur en drukte achter u laten.  
Deze woning biedt u elke dag een rustige thuiskomst tot in de kleinste finesses… 
Na het wegzetten van de auto bereiken we de woning met de navolgende inde-
ling:  
 

Indeling van deze villa  
De dubbele deuren bij de entree geven het geheel een statige indruk en maken u 
nieuwsgierig naar meer. Wij vertellen u graag meer over deze unieke villa…  
 
Entree-/hal met trapopgang naar boven, meterkast met tevens het domotica  
systeem van de woning, separaat garderobegedeelte, toilet, deur naar de  
bijkeuken en prachtige stalen deuren naar de woonkamer.  
Deze stalen deuren in combinatie met de zwarte binnendeuren, robuuste  
plavuizen en strakke wand- en plafondafwerking geven direct een statement bij 
binnenkomst; deze woning is tot in detail verzorgd!  



OMSCHRIJVING WONING  

De eikenhouten trap met verlichting is hier de eyecatcher die – terecht – direct 
uw aandacht opeist. Maar, we leiden u graag eerst naar de woonkamer.  
De drie grote ramen aan de voorzijde bieden u een fraaie omkadering van de 
buitenruimte rondom deze woning.  
De gashaard zorgt voor de knusse elementen in combinatie met de massieve hou-
ten vloer. Deze L-vormige woonkamer straalt rust en eenheid uit door de kleur-
stellingen en keurige afwerking. Aan de achterzijde verbinden de dubbele deuren 
de tuin naadloos met binnen. Maar, dat is niet de enige naadloze verbinding met 
buiten. De prachtige serre in de woonkeuken aan de achterzijde biedt u de moge-
lijkheid om het buitenleven te ervaren… zonder ook maar een stap buiten te 
doen!  
 

De woonkeuken is (vanzelfsprekend) uitgevoerd met alle wenselijke inbouwap-
paratuur. Waar de woonkamer een rustige finesse uitstraling biedt om in alle rust 
te vertoeven, zien we in de keuken stoere en moderne elementen.  
De plavuizen vloer in combinatie met de zwarte kleurstelling is natuurlijk bijzon-
der fraai.  
Vanuit de keuken heeft u een weids uitzicht op het perceel rondom de woning. 
Aan de achterzijde van de woning treffen we – direct vanuit de keuken  
toegankelijk – de aangebouwde veranda.  
De robuuste eikenhoutenbalken (die we in diverse elementen in de woning al  
gezien hebben) bieden een fijn omsloten gevoel.  
De houtkachel biedt u de mogelijkheid om dit verlengstuk van buiten en binnen 
ook op koudere dagen te gebruiken als buitenruimte. Daarnaast bieden de wind-
schermen, die automatisch zijn te bedienen, de mogelijkheid om de ruimte af te 
sluiten.  
 

In de hal/entree hebben we toegang tot een praktische bijkeuken en wasruimte. 
Vanuit deze ruimte is een directe doorloop gerealiseerd naar de dubbele garage. 
Een ideale ruimte voor het parkeren van meerdere auto’s en opbergen van  
spullen. Daarnaast treffen we hier de automatische lift die eventuele zware  
goederen eenvoudig naar het souterrain laat zakken. Hier komen we zo op terug!  

 



OMSCHRIJVING WONING  

Eerste verdieping:  
Zoals benoemd is deze villa in 2016 met oog voor detail en onder toezicht van een 
gerenommeerd architectenkantoor gemoderniseerd. 
Ook op de eerste verdieping zult u zien dat tot in de kleinste details aandacht is 
besteed om rust te creëren in de woning.  
De hoofdslaapkamer aan de voorzijde van de woning heeft een directe toegang 
naar de badkamer. Uitgevoerd in een lichte kleurstelling en voorzien van  
inloopdouche, ligbad, toilet en badkamermeubel.  
De ruimte om uzelf af te sluiten voor de dagelijkse sleur. De op maat gemaakte 
kastenwand biedt u meer dan voldoende bergruimte. 
 

Het goed beginnen van de dag, begint met er zelf goed uitzien.  
In de dressingroom (met wederom stuk voor stuk op maat gemaakte kasten) lukt 
dat prima. Wederom genoeg ruimte voor hem en haar.  
Twee stapjes naar beneden en we bereiken de overloop met dakkapel en twee  
ruime vaste kasten voor extra bergruimte.  
Aan de achterzijde van deze villa treffen we nog twee ruime slaapkamers.  
De tweede badkamer is voorzien van douche, toilet en badkamermeubel.  
 

Souterrain:  
Wat een multifunctionele ruimte! Het souterrain is verdeeld in drie separate  
compartimenten die afzonderlijk van elkaar zijn te gebruiken.  
In een aantal ruimtes zijn vaste kastenwanden geplaatst, waardoor het mogelijk  
is om hier heel veel spullen uit het zicht op te bergen.  
In het achterste gedeelte treffen we de lift. Motoren en divers ander zwaar  
materiaal kan dus zeer eenvoudig met de hydraulische lift naar beneden worden 
verplaatst. Wellicht ten overvloede; maar ook in het souterrain treffen we het-
zelfde keurige afwerkingsniveau.  
 

Bijgebouw bij de woning:  
Een volwaardig volledig geïsoleerd en wederom onderkelderd gastenverblijf/
kantoorruimte c.q. bijgebouw. Precies in dezelfde stijl en met hetzelfde  
afwerkingsniveau als de woonvilla zelf. Ongelooflijk, maar ook hier voorziet  
deze villa in! Het bijgebouw biedt momenteel ruimte aan een separaat toilet en 
badkamer met inloopdouche en badkamermeubel.  
Via de trapopgang naar boven komen we op de eerste verdieping, die momenteel 
is ingericht als open ruimte met keukenopstelling.  



OMSCHRIJVING WONING  

Via de dubbele openslaande deuren van het bijgebouw bereiken we het gedeelte 
wat momenteel wordt gebruikt als garage.  
Genoeg ruimte om hier te sleutelen aan een klassieker of andere leuke hobby.  
Via de trap komt u in het souterrain. En… wederom een uniek punt;  
Via de auto-lift heeft u de mogelijkheid om bijvoorbeeld u klassieke auto’s te 
parkeren in het souterrain.  
We hebben het gezegd; deze woning voorziet in alle gemakken en wensen.  
 

Perceel rondom de woning:  
De woning en het gastenverblijf/kantoor worden omzoomd door een prachtige 
natuurrijke tuin. Vanuit de veranda hebben we een prachtig weids uitzicht over 
diverse beplanting die het geheel op een fraaie manier aankleden.  
Kleurrijk en groen zijn de elementen in deze tuin. Daarnaast is er diverse  
groenblijvende beplanting aanwezig waardoor u ook in de wintermaanden kunt 
genieten van optimale privacy en een aangekleed geheel.  
 

Aan de voorzijde en aan zijkant van de woning zijn momenteel weilanden  
gesitueerd.  
Het voorste weiland wordt gebruikt voor het hobbymatig houden van dieren.  
Het naastgelegen weiland leent zich ook ideaal voor het laten grazen van  
bijvoorbeeld schaapjes of andere dieren (hobbymatig).  





 
In 2016 volledig 

gerenoveerd met 
oog voor detail  



 
Prachtige serre 

met weids  
uitzicht op het 

perceel   



Binnen en buiten lopen naadloos in elkaar over door de heerlijke  
veranda met elektrische windschermen en robuuste eikenhouten 
balken  











 
Extra badkamer 

met douche,  
toilet en wastafel  



Dubbele garage met liftinstallatie t.b.v. verplaatsen van goederen 
naar het souterrain van de woning  





Gastenverblijf met separaat toilet en badkamer met inloopdouche en badka-
mermeubel. Op de verdieping is een keukenopstelling gerealiseerd.  















MATEN & PLATTEGRONDEN  



MATEN & PLATTEGRONDEN  



MATEN & PLATTEGRONDEN  



MATEN & PLATTEGRONDEN  



MATEN & PLATTEGRONDEN  



MATEN & PLATTEGRONDEN  



MATEN & PLATTEGRONDEN  





 
Overzicht  

bijzonderheden!  

Een greep uit de bijzonderheden van deze luxe woonvilla:  
 

- In 2016 tot in de kleinste perfectie gerenoveerde (geheel onderkelderde)  
   vrijstaande woning met separaat gastenverblijf/kantoor;  
 
- Woonoppervlakte woning 375 vierkante meter, bijgebouw 147 vierkante meter  
   woonoppervlakte (ingemeten conform NEN 2580 normering);  
 
- Gerenoveerd met kwaliteitsmaterialen die het geheel een stoere en robuuste  
    indruk bieden;  
 
- Inpandige (dubbele) garage met hydraulische lift – gastenverblijf ook  
   (gedeeltelijk) onderkelderd en voorzien van autolift;  
 
- Luxe woonkeuken met weids uitzicht de fraai aangelegde tuin die de woning  
   op een fraaie manier omzoomd; 
  
- Veranda (af te sluiten met windschermen) bieden een naadloze verbinding  
   van binnen naar buiten, houtkachel extra sfeermaker;  
 
- Keurig afwerkingsniveau met strakke wandafwerking en fijne sfeer door de  
   gehele woning;  
 
- Souterrain met veel vaste bergruimte (multifunctionele ruimte);  
 
- Aan ruimte buiten geen gebrek; perceeloppervlakte van ca. 14.202 
    vierkante meter;  



KADASTER EN LOCATIE  

Fraaie ligging in de luwte van de bossen 





Wonen in Putten & omgeving  
Wonen in een groene en weidse leefomgeving. Dat is Putten! De gemeente Putten ligt in het hart van Nederland 
en telt ongeveer 25.000 inwoners. Met zijn ligging in het grootste aaneengesloten bosgebied van Nederland; het 
Centraal Veluws Natuurgebied bent u verzekerd van eindeloos wandelplezier.  

 

De fraaie omgeving en de geografische ligging in het midden van het land (met uitstekende verbindingen) en de 
uitgebreide voorzieningen die het centrum rijk is, maken Putten tot een geliefde woon– en leefomgeving.  
Het dorpse karakter van Putten is bewaard gebleven. Iedere woensdagochtend is er een grote markt en jaarlijks 
trekt de Ossenmarkt op de tweede woensdag in oktober veel bekijks.  
 
Daarnaast ligt Putten op een afstand van 4 kilometer van het recreatiestand Nulde, waar een fraaie jachthaven 
plaats biedt aan honderden bootjes.  
Jaarlijks trekt het dorp duizenden toeristen op de vele campings. Er is een uitgebreid fietspadennet en allerlei 
activiteiten in de omgeving te ondernemen.  

 

Kortom, een natuurrijke en dynamische woonomgeving!   

U bent van harte welkom!  





KENNISMAKEN?  
Het Geldersch Huys Makelaars is een enthousiast  

makelaarskantoor. Wij stellen ons graag aan u voor.  

 
 
Ons kantoor is een dynamisch en professioneel  
makelaarskantoor waarbij betrokkenheid voor uw aan– of  
verkoopproces centraal staat.  

Bent u op zoek naar een nieuwe woning of wilt u uw huidige woning  
verkopen? Bij ons bent u aan het juiste adres.  

Herwin Kieft  

Sinds 2021 eigenaar van Het Geldersch Huys Makelaars. Herwin 
gaat met veel enthousiasme en passie voor u aan de slag.  
 
Samen zetten we stappen in uw wooncarriére. Het actief (online)  
presenteren van uw woning is één van zijn expertises.  

 Klaas van der Werf  

 Klaas beschikt door zijn twee periodes als wethouder bij de ge-
meente Putten over een breed netwerk.  
 
Vaak weet Klaas al voor de markt uit, welke woning er in verkoop 
komt, of bevindt de potentiële koper van uw woning zich al in dit 
netwerk.  

Thalia Silvius  

Thalia is ook een bekend gezicht waar wij trots op zijn bij Het  
Geldersch Huys Makelaars.  
 
U treft haar op de binnendienst van ons kantoor waar zij de  
dagelijkse gang van zaken coördineert en uw eerste aanspreekpunt 
zal  zijn voor het maken van een afspraak.   



VERKOCHT?  
Misschien wordt dit uw nieuwe droomhuis?   

  Bellen               

0341-354635  

 

 

Mailen 
     Info@hghmakelaars.nl  

  Koffie of thee   

Achterstraat 21  
3882 AE Putten  

 

Website  
           hghmakelaars.nl   

De inhoud van deze brochure en bijbehorende  

woningplanner is door ons met grote zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks kunnen er geen rechten aan ontleend worden.  

Wij aanvaarden dan ook geen verantwoordelijkheid of  

aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden en/of ontbrekende gegevens  


