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Vraagprijs 
€ 995.000 K.K.

VOORSTERWEG 138, LOENEN



Woonoppervlakte : 225m²

Perceeloppervlakte : 20215m²

Inhoud : 1033m³

Bouwjaar : 1913

Soort woning : WOONBOERDERIJ

Type woning : VRIJSTAAND

Aantal kamers : 6

Aantal slaapkamers : 2

Energielabel : G

Loenenseweg 121, Eerbeek Brummen



OMSCHRIJVING VAN DE WONING

In het mooie buitengebied van Loenen aan een 

rustige weg gelegen vrijstaande en goed 

onderhouden woonboerderij, genaamd Landlust, 

omringd door weilanden  met een paardenstal met 6 

ruime boxen, zadelkamer en een paardenwasplaats 

voorzien van een paardensolarium. 





Op het buitenterrein zijn daarnaast een garage, 

kapschuur met hooiopslag, koetsenstalling met 

twee dubbele deuren, authentieke hooiberg,  pony 

stalling en een buitenrijbak van ca. 20 x 60 meter 

met speciale bodem en  verlichting aanwezig met 

daaromheen weilanden en dat alles op een perceel 

van maar liefst 20.215 m².


De grote kapschuur heeft ruimte voor een auto met 

paardentrailer of vrachtauto, 4 personenauto's en/

of een trekker of andere werktuigen. 


Daarnaast is er nog een af te sluiten koetsenstalling 

aanwezig die ruimte biedt voor 2 auto's of rijtuigen 

of als de opslag van materialen kan fungeren.








Indeling:





De woning is te verdelen in de hoofdwoning en de 

daarachter gelegen zeer ruime extra woonkamer  

met eetkamer. 


De woning betreedt u via de entree aan de 

achterzijde vanuit hier heeft u toegang naar de 

woonkamer, de keuken en de verdieping. De 

woonkamer aan de voorzijde is gelegen over de 

gehele lengte van de woning en heeft aan de 

voorzijde een erker met veel glas waardoor er zicht 

is over de weilanden.


De dichte keuken is voorzien van een kookplaat, 

afzuigkap, magnetron en koelkast en geeft toegang 

tot de aan de voorzijde gelegen eetkamer en de hal 

naar de badkamer en achterste woonkamer en 

eetkamer.


De badkamer op de begane grond is voorzien van 

een douche, wastafel en toilet en bereikbaar via de 

hal, die openslaande deuren naar buiten heeft en 

een doorloop naar het achtergedeelte.





Het achtergedeelte is ingedeeld in een eetkamer 

met open haard en een sfeervol woongedeelte 

tevens met openhaard, waar de authentieke balken 

van de dakconstructie zichtbaar zijn. Op het dak zijn 

20 zonnepanelen geplaatst.





1e verdieping:


Vanuit de overloop is de toegang naar 2 grote 

slaapkamers en een badkamer met een 

inloopdouche, toilet en een wastafel. De 

slaapkamers zijn beide voorzien van vaste kasten 

waardoor er veel opbergruimte aanwezig is. 

Daarnaast heeft de slaapkamer aan de voorzijde van 

de woning een balkon.


Extra bergruimte is er boven de achterste eetkamer.





Vanuit de openslaande deuren in de hal komt u op 

het ruime terras aan de zijkant van de woning met 

een vrij zicht over de omgeving. Op dit terras is een 

jacuzzi, buitenkeuken en tuinhuis met veranda 

aanwezig. In het tuinhuis is de beschikking over een 

keukentje met kookplaat en afwas gedeelte.  Ook 

beschikt het tuinhuis over verwarming.





Bent u nou enthousiast neem dan contact op met 

uw Dorpsmakelaar! 

www.gjsmakelaardij.nl
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PLATTEGROND Begane grond
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PLATTEGROND 1e Verdieping
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PLATTEGROND Begane grond
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PLATTEGROND Schuur
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PLATTEGROND Garage
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KADASTRALE KAART

www.gjsmakelaardij.nl



LOCATIE OP DE KAART

WOONT U HIER BINNENKORT?

Loenenseweg 121, Eerbeek Brummen



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. 

0313 - 65 24 25

info@gjsmakelaardij.nl
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