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“Kom binnenkijken!”



> Kenmerken
Woonoppervlakte



 118 m²




Perceeloppervlakte


 91 m²




Inhoud


 583 m³




Energielabel


 -

> Omschrijving
Een prachtig historisch-, kunstzinnig en eigenzinnig huis, op een zeer 
unieke plek in het centrum van de stad. Ga er dan maar eens goed voor 
zitten, want het is nu te koop!




De Papenstraat is een levendige straat in het Noordenbergkwartier, een 
deel van het centrum van Deventer waar het uitstekend lukt om wonen en 
bedrijvigheid met elkaar te combineren. Je kunt zelfs zeggen dat deze 
combinatie zorgt voor de speciale sfeer, waar mensen elkaar kennen en 
zich om elkaar bekommeren. Als je in deze wijk woont, die praktisch 
uitsluitend bestaat uit monumentale gebouwen, kan je je laven aan alle 
geneugten van de stad die binnen handbereik liggen. Op loopafstand zijn 
er de winkels, de terrasjes en kan je met het pontje de IJssel oversteken. 




Papenstraat 37 staat op een fundament met een vanaf buiten bereikbare 
kelder anno 1600. Het is een Rijksmonument met een hoge, gepleisterde 
lijstgevel met daarin ranke ramen met glas in lood. Boven de voordeur 
staat te lezen dat hier de Firma Bokhorst was gevestigd. Generaties lang 
heeft deze bekende Deventer schilders/kunstenaarsfamilie in dit pand 
gewoond en gewerkt. Tegenwoordig wordt de voordeur eigenlijk niet 
gebruikt. Loop door het aan de zijkant gelegen straatje "Het Klooster", sla 
linksaf over het plein dat achter het huis ligt en je ziet de rode poortdeur 
die toegang geeft tot de ommuurde achtertuin. Ben je in de ommuurde 
achtertuin, sluit de poortdeur achter je; je bent nu op privé terrein. Hier 
ervaar je de rust de privacy die je niet vaak tegenkomt zo midden in het 
centrum van de binnenstad. Klinkerbestrating en wandverlichting, een 
pergola met een volgroeide duivenstruik die in de zomer een natuurlijk 
zonnescherm boven de tuintafel is. Wat enorm sfeer verhogend werkt, is 
dat de keuken van het huis de rechter zijkant van de tuin beslaat. Al zittend 
in de tuin hoor je op zomerse dagen door de openstaande ramen het 
gerammel van pannen en het openen van een flesje gekoelde wijn. 

We gaan naar binnen.

De achterdeur geeft toegang tot de bijkeuken en keuken, die zeer efficiënt 
is ingericht. Een strak aanrecht onder de ramen en aan de muur-kant een 
groot fornuis.  Eén van de inbouwkasten biedt plaats aan de koelkast. De 
andere kast is met prachtige antieke tegels bekleed en doet dienst als 
voorraadkast.







In de kamers en-suite wordt je blik meteen gevangen door de 
kenmerkende Bokhorst-kunst versierde ruimte.  

De achterkamer ligt aan de tuinkant, door de schuifdeuren met glas-
in-lood kijk je de tuin in. Er staat een houtkachel, er zijn 
inbouwkasten, schuifdeuren naar de voorkamer en, heel bijzonder, 
een deur met gebrandschilderd glas dat toegang geeft tot een 
halletje met het toilet. Zo laag als de achterkamer is, zo hoog is de 
voorkamer. Aan de voorkant van het huis is het plafond wel 4 meter 
hoog. Neem de tijd om het goed te bekijken, het is prachtig 
beschilderd. Het heel fraaie raam van beschilderd glas in lood in de 
entresol is een kunstwerk dat, net als de rest van het huis, beschermd 
wordt door de Erfgoedwet.




In de woonkamer is een steile trap naar boven. Halverwege de trap is 
de toegang naar de entresol, de tussenverdieping met een lage kamer 
die al jarenlang dienst doet als slaapkamer voor de jongste telg. 
Superleuk met een echte "verdwijnkast". Er is ook een praktische 
berging met schappenkasten. Deze verdieping is niet meegeteld in 
het woonoppervlak.




Op de eerste verdieping is een ruime overloop met aan de achterkant 
van het huis de lekker grote badkamer die een inloopdouche heeft, 
een tweepersoons ligbad, een wastafel en een toilet. In de 
inbouwkast is de wasmachine-aansluiting. 

Er is een grote slaapkamer die ruimte biedt aan een groot bed en een 
hele flinke kastenwand. In de fraai beschilderde wand is een deur 
naar een kast.




In 2009 is de tweede verdieping van het huis grondig verbouwd en is 
er een verdieping ontstaan met twee goede slaapkamers en een 
berging waarin de C.V. ketel is opgesteld. Het dak is geïsoleerd, de 
ramen hebben hier isolatie glas. De vloeren hebben een 
geluidsisolerende fermacellplaatvloer gekregen.




De rijke decoratie van wanden, plafonds en glas is te danken aan de 
Firma Bokhorst. Hun schilderingen op tableaus, glas, wanden, 
koetsen zijn over het hele land verspreid. In de kelder van de 
Herensociëteit in Deventer tot in het Rijksmuseum in Amsterdam is 
het herkenbare werk te zien. Engelbart Bokhorst heeft tegeltableaus 

geschilderd waarmee de badkamer van koningin Wilhelmina werd 
versierd. Een Frans kerkje heeft ramen van Bokhorst en zo zijn er 
boeken vol geschreven met loftuitingen over de kunstwerken van 
deze familie. Duik je op het internet in de geschiedenis van Fa. 
Bokhorst, raak je geïnspireerd. Dit bijzondere huis is nu te koop. We 
zoeken een nieuwe eigenaar met waardering voor deze historie. Wie 
gaat dit bijzondere huis de komende tijd bewonen? Van harte 
welkom!
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> Kadaster Ontdek het perceel...

van Papenstraat 37



“Woon jij 

binnenkort op 

deze locatie?”

Hartje centrum, in de mooiste stad van Oost 
Nederland. Micchien een beetje chauvinistich om 
dat zo te stellen, maar zeg nou zelf:

De rivier, de bossen en de weilanden geven ruimte. 
Voorzieningen en atmosfeer hebben "groot-
steedse"allure. Uitstekende verbindingen met de 
rest van het land, zowel per auto als per trein. 

In Deventer wonen is gewoon een kado.



> 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

 - X

 - X

 

Tuin - Inrichting



> Lijst van zaken

Blijft achter Gaat mee Ter overname NVT

Tuinaanleg/bestrating X

Beplanting X

Planten in losse potten gaan mee. 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

Overkapping voor haardhout 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


