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“Kom binnenkijken!”



> Kenmerken
Woonoppervlakte



 116 m²




Perceeloppervlakte


 481 m²




Inhoud


 497 m³




Energielabel


 G

> Omschrijving
Aan de Raalterweg staan acht markante huizen, twee aan twee verdeeld. 
De acht huizen dragen de namen van Griekse godinnen. Van de verkopers 
van Hestia, het laatste huis in de rij, kreeg ik een krantenartikeltje van lang 
geleden waarvan de kop luidt: "Het Mysterie van de acht huizen". Daar ben 
ik natuurlijk ingedoken. Eerst het huis, dan het mysterie.




Raalterweg 23 is, als gezegd, het laatste huis van deze twee onder een kap 
woningen en heeft daardoor een heel flink perceel (481 m2) dat met groen 
is omzoomd. Aan de voorkant van het huis is een vrij uitzicht richting Park 
Brabant en Schalkhaar. De achtertuin is ongeveer 30 meter diep en heeft 
een achteruitgang die op een weg uitkomt die uitsluitend voor deze acht 
huizen is. Deze strook grond is bij de bouw van de achtergelegen wijk (jaren 
60/70) door de Gemeente Deventer in erfpacht uitgegeven aan de 
eigenaars van de acht huizen. Zo kon iedereen zijn huis goed bereiken, 
zelfs met een auto. De canon is € 25,- per  jaar.

De Raalterweg is een druk bereden weg, maar aan de achterkant is het hier 
een oase en kan je je kinderen met een gerust hart uitzwaaien of laten 
spelen op het grote grasveld dat daar ligt.

De afstand tot het centrum van de stad is maar 5 minuten fietsen, ook het 
NS station is heel makkelijk bereikbaar.




Het huis is gebouwd omstreeks 1922, de stijlkenmerken uit die tijd zijn 
allemaal aanwezig; Een erker, kruislingse roedeverdeling in ramen en 
deuren, openslaande tuindeuren, balkon, heerlijk. Het is een huis met veel 
potentie, maar heeft wel een flinke opknapbeurt nodig. Een uitbouw zou 
ook heel goed mogelijk zijn, de overige godinnen zijn er ook al van 
voorzien.




Er is naast het huis ruimte voor je auto en ook wel voor twee of meer 
auto's. Nu staat er een schuur met daarvoor een carport.




Als je aanbelt, kijk je als vanzelf naar alle versieringen, de brievenbus in de 
gevel, de versierde voordeur met kijk- en bovenlicht. Je aandacht wordt 
getrokken door het gemetselde balkonhek en ook door überhaupt het 
gevelmetselwerk: daar heeft ooit iemand heel veel tijd en aandacht 
aanbesteed.

Binnengekomen zie je dat het huis veel mooie details heeft, maar ook dat 



het tijd wordt dat er weer iemand komt wonen die alles met wat 
liefde gaat aanpakken. In de hal is het toilet en kan je naar de kelder. 
De woonkamer heeft openslaande tuindeuren en een fijne maat, 30 
m2, maar wil je meer dat kan dat. De keuken is netjes, functioneel en 
heeft een deur naar de achtertuin. 




Boven zijn er drie slaapkamers, o zo knus met die balkondeur met 
roedeverdeling. Heb je de deuren goed bekeken? Leuk toch, die 
raampjes erin!  De badkamer heeft een wastafelmeubel, toilet en 
ligbad/douche en is gedateerd. Toch moet ook worden opgemerkt 
dat de afmetingen prima zijn. Het grote raam waardoor het 
ochtendlicht binnenvalt zorgt er straks voor dat je altijd goedgemutst 
aan je dag begint.




Op de tweede verdieping zijn nog twee ruimtes die we gezellig 
hebben ingericht om de de potentie te laten zien. Eén van de beide 
ruimtes is al een hele leuke kamer door de vorm van de kap, een 
beetje "torenkamertjes-gevoel". In de andere ruimte is de 
opstelplaats voor de c.v. ketel (uit 2020) en er is een trap naar een 
vliering die als berging dienst kan doen. 




Een supergaaf huis op een uitstekende plek, in afwachting van een 
revitalisering. 




Hoe zat het nu met dat mysterie? De adviseur erfgoed van de 
gemeente Deventer heeft zich er in verdiept: De acht huizen zijn 
gebouwd voor het verplegend personeel van Brinkgreven, dat in 1892 
is ontstaan met de naam St. Wilhelminagasthuis. Elke voorgevel is 
voorzien van een naam. Die van de nimf Pomona en de klassieke 
godinnen Flora, Diana, Hebe, Aurora, Vesta en Hestia.




In het volksgeloof van de Grieken werd Hestia gezien als de jongste 
van de godheden. De godin van de huiselijkheid staat bekend om 
haar zachtmoedig- en oprechtheid en zou de kunst van het bouwen 
hebben uitgevonden. Wat mij betreft is het enige mysterie waarom 
deze huizen naar Griekse godinnen zijn vernoemd. Een goed mysterie 
moet je niet willen oplossen, het geeft een romantisch tintje aan het 
geheel. Kom kijken, het is zeer de moeite waard!
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> Kadaster Ontdek het perceel...

van Raalterweg 23



“Woon jij 

binnenkort op 

deze locatie?”

OP deze kaart is goed te zien hoe groen de 
woonomgeving is en hoe dicht je bij het centrum 
van de stad woont. De straat uitrijden, de 
Brinkgreverweg door en je bent in het hart van de 
stad. Op de fiets naar het station? Kijk zelf maar hoe 
dichtbij het is. Lekker wandelen met je hond? Dan 
ga je de andere aknt op; Eén en al groen gebied.

Ook scholen en sport liggen binnen heel redelijk 
bereik. 



> Lijst van zaken

Blijft achter Gaat mee Ter overname NVT

Woning - Interieur

(Voorzet) openhaard met toebehoren X

Allesbrander X

Houtkachel X

(Gas)kachels X

Designradiator(en) X

Radiatorafwerking X

Verlichting, te weten

 - inbouwspots/dimmers X

 - opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers X

 - losse (hang)lampen X

 - X

 - X

 

(Losse)kasten, legplanken, te weten

 - X

 - X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - gordijnen X

 - overgordijnen X

 - vitrages X

 - rolgordijnen X

 - lamellen X

 - jaloezieën X

 - (losse) horren/rolhorren X

 - X



> Lijst van zaken

Blijft achter Gaat mee Ter overname NVT

 - X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - vloerbedekking X

 - parketvloer X

 - houten vloer(delen) X

 - laminaat X

 - plavuizen X

 - X

 - X

 

Overig, te weten

 - spiegelwanden X

 - schilderij ophangsysteem X

 - X

 - X

 - X

 - X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - kookplaat X

 - (gas)fornuis X

 - afzuigkap X

 - magnetron X

 - oven X

 - combi-oven/combimagnetron X



> Lijst van zaken

Blijft achter Gaat mee Ter overname NVT

 - koelkast X

 - vriezer X

 - koel-vriescombinatie X

 - vaatwasser X

 - Quooker X

 - koffiezetapparaat X

 - X

 - X

 

Keukenaccessoires, te weten

 - X

 - X

 - X

 - X

 - X

 - X

 - X

 - X

 

Woning - Sanitair/sauna

Sauna met toebehoren X

X

X

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 - fontein X



> Lijst van zaken

Blijft achter Gaat mee Ter overname NVT

 - X

 - X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - ligbad X

 - jacuzzi/whirlpool X

 - douche (cabine/scherm) X

 - stoomdouche (cabine) X

 - wastafel X

 - wastafelmeubel X

 - planchet X

 - toiletkast X

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 - X

 - X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/
energiebesparing

Schotel/antenne X

Brievenbus X

Kluis X

(Voordeur)bel X

Alarminstallatie X

(Veiligheids)sloten en overige inbraakpreventie X

Rookmelders X

(Klok)thermostaat X



> Lijst van zaken

Blijft achter Gaat mee Ter overname NVT

Airconditioning X

Screens X

Rolluiken X

Zonwering buiten X

Telefoonaansluiting/internetaansluiting X

Veiligheidsschakelaar wasautomaat X

Waterslot wasautomaat X

Zonnepanelen X

Oplaadpunt elektrische auto X

X

X

X

X

X

Warmwatervoorziening, te weten

 - CV-installatie X

 - boiler X

 - geiser X

 - X

 - X

 - X

 

Isolatievoorzieningen (voorzetramen/radiatorfolie 
etc.), te weten

 - Voorzet bovenverdieping X

 - X

 

Tuin - Inrichting



> Lijst van zaken

Blijft achter Gaat mee Ter overname NVT

Tuinaanleg/bestrating X

Beplanting X

X

 

Tuin - Verlichting/installaties

Buitenverlichting X

Tijd- of schemerschakelaar/bewegingsmelder X

X

 

Tuin - Bebouwing

Tuinhuis/buitenberging X

Kasten/werkbank in tuinhuis/berging X

(Broei)kas X

X

X

 

Tuin - Overig

Overige tuin, te weten

 - (sier)hek X

 - vlaggenmast(houder) X

 - X

 - X

 

Overig - Contracten

CV: Nee

Boiler: Nee

Zonnepanelen: Nee



INTERESSE
in deze woning?

Neem gerust contact met ons op!
We helpen je graag verder.

0570 - 784 254

www.mdwmakelaars.nl

info@mdwmakelaars.nl

Mevrouw De Wit Makelaars

Nieuwe Markt 15

7411 PB  Deventer


