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Vraagprijs 
€ 549.000 K.K.

MARIASTRAAT 65, APELDOORN



Woonoppervlakte : 86.70m²

Perceeloppervlakte : 232m²

Inhoud : 393m³

Bouwjaar : 1909

Soort woning : EENGEZINSWONING

Type woning : VRIJSTAAND

Aantal kamers : 4

Aantal slaapkamers : 3

Energielabel : D

Loenenseweg 121, Eerbeek Brummen



OMSCHRIJVING VAN DE WONING

Gelegen aan één van de leukste straten rondom de 

authentieke binnenstad van Apeldoorn ligt deze 

vrijstaande woning. Mariastraat 65 betreft een 

sfeervolle woning uit 1909 waar u een perfecte 

balans ziet tussen originele/karakteristieke- en 

moderne elementen. Het gehele woonhuis is tussen 

2017 en 2022 volledig gerenoveerd. Uiteraard 

beschikt de woning hierdoor over een moderne 

keuken en badkamer echter hebben de eigenaren 

net zoveel aandacht besteed aan het behoud van 

originele details. De woning beschikt over een 

woonoppervlakte van circa 87 m2 en daarnaast is 

een bijgebouw aanwezig ter grootte van circa 15 m2. 

De kavel is 232 m2 groot en beschikt over een oprit 

waar u een drietal auto's kunt parkeren. 





De Mariastraat is een geliefde straat op loopafstand 

van het centrum van Apeldoorn. Zo woont u hier 

dicht op de voorzieningen van het centrum. 

Daarnaast betreft het een verkeerluwe straat 

(rondom éénrichtingsverkeer).





Indeling


Vanaf de straatzijde springt de opvallende gevel 

direct in het oog. Gekleurd glas, siermetselwerk, dak 

overstekken al met al een plaatje. Via de entree 

staat u in de hal waar de toon van de woning direct 

wordt neergezet. 





Hal


De trapopgang geniet van een prachtige aanzicht 

door het sierlijke hout- en smeedwerk. Boven de 

trapopgang is een lichte pui aanwezig die tezamen 

met de hoogte zorgt voor een eyecatcher bij 

binnenkomst. In de hal is verder de vernieuwde 

meterkast (gehele elektra installatie + leidingen + 

schakelwerk is vernieuwd in 2017) en het moderne 

toilet aanwezig. Het hangende toilet is volledig 

betegeld. 





Woonkamer/Eetkamer


De woonkamer beschikt over een voor- en 

achterkamer die worden gescheiden door een 

schuifdeur en suite en voorzien van glas-in-lood. 

Beide vertrekken zijn tot in de puntjes afgewerkt en 

beschikken over verschillende functies. Aan de 

straatzijde van de woning is een gezellige 

zitopstelling gecreëerd hier kijkt u heerlijk weg over 

het stadse leven. De erker zorgt voor fijn daglicht 

inval en maakt dat u hier een speelse zitopstelling 

kunt plaatsen. Zowel in de hal en woonkamer ligt 

een bijzondere eikenhouten visgraatvloer (2022) die 

goed past in het interieur van de woning. Het 

vertrek is verder volledig gestukt en beschikt over 

gestucte lijsten en prachtige ornamenten in het 

plafond. 


Te midden van de begane grond is de eetopstelling 

gecreëerd tegen de keuken aan die zich in een 

uitbouw bevindt. Hier treft u een tweede erker die 

wederom zorgdraagt voor prettig daglichtinval 

binnen deze ruimte. In lijn met de voorkamer treft u 

hier ook sierlijk stukwerk en ornamenten in het 

plafond. 





Keuken 


Aan de tuinzijde van de woning is de keuken en 

bijkeuken gerealiseerd waar u uitzicht heeft over de 

achtertuin. De moderne keuken dateert uit 2019 en 

is voorzien van alle gemakken: hardstenen 

werkblad, vaatwasmachine, koelkast, Quooker, 

fornuis met afzuigschouw. Vanuit de keuken is de 

toegang naar de bijkeuken waar de was-/

droogopstelling en de C.V.-ketel zich bevinden. 

Vanuit hier is de achtertuin bereikbaar.





Verdieping


Via de charmante trap in de hal is de verdieping 

bereikbaar waar u uitkomt op de overloop die 

toegang geeft tot twee slaapkamers en de 

badkamer. Aan de voorzijde van de woning bevindt 

zich de masterbedroom, deze heeft een speelse 

raampartij en voelt zeer ruimtelijk doordat het 

plafond doorloopt tot de nok van de woning. De 

tweede slaapkamer is gelegen aan de achterzijde 

van de woning en heeft hierdoor zicht op de 

achtertuin. De kamer is voorzien van een deur die 

toegang geeft tot het dakterras.
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OMSCHRIJVING VAN DE WONING

De recent vernieuwde badkamer is volledig 

betegeld in wit- en grijstinten. In de nis is een 

dubbele douche geplaatst daarnaast is er een 

dubbele wastafel en een toilet aanwezig.





De stadse tuin is een besloten tuin, gelegen op het 

zuiden en ingericht met een terras, gazon met 

border en de garage die bereikbaar is via de oprit 

langs de woning. 





Elke ruimte in de woning is voorzien is van 

bekabelde rookmelders en een netwerkaansluiting 

(hiermee voldoet de woning aan de nieuwe regels). 

Er zijn ook twee koolstofmonoxidemelders 

(bijkeuken en voorkamer).





Bent u ook enthousiast geworden, neem dan 

contact op met uw Dorpsmakelaar!



WORDT 
DIT JOUW

WONING?
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PLATTEGROND Begane grond
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PLATTEGROND 1e Verdieping
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PLATTEGROND Kelder
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PLATTEGROND Garage
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KADASTRALE KAART
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LOCATIE OP DE KAART

WOONT U HIER BINNENKORT?
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OVER GERT-JAN SCHOLTEN MAKELAARDIJ

Gert-Jan Scholten Makelaardij is een jonge en dynamische makelaardij die sinds 2015 gevestigd is 

aan de Loenenseweg 121 in Eerbeek. De makelaardij is opgericht door Gert-Jan Scholten vanwege 

zijn passie voor het vak van makelaar. 





Wij bewerken de woningmarkt op een vernieuwende en onderscheidende manier hetgeen 

inhoudt dat wij het anders doen dan onze collega’s. Wie wil er nou niet zichtbaar zijn in ons grote 

1,75 meter Led scherm aan de drukste toegangsweg van Eerbeek?


Heeft u al eens een kijkje genomen op onze website ikstagraagvooraan.nl/eerbeek? Via deze site 

schrijven veel woningzoekers zich bij ons in. Misschien hebben wij de koper van uw woning ook 

al. Doe daar uw voordeel mee!





Nieuwsgierig naar onze pro-actieve werkwijze? Wij komen graag gratis en vrijblijvend bij u op de 

koffie om erover te praten.

Gert-Jan Scholten 
Makelaardij
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INTERESSE?

NEEM CONTACT MET ONS OP!

Gert-Jan Scholten 
Makelaardij

Loenenseweg 121

6961 CP 

Eerbeek Brummen

TEL. 
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