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Vraagprijs 
€ 1.099.000 K.K.

KOSTERSWEG 47, LOENEN



Woonoppervlakte : 234.84m²

Perceeloppervlakte : 5640m²

Inhoud : 991.59m³

Bouwjaar : 1848

Soort woning : WOONBOERDERIJ

Type woning : VRIJSTAAND

Aantal kamers : 5

Aantal slaapkamers : 4

Energielabel : F

Loenenseweg 121, Eerbeek Brummen



OMSCHRIJVING VAN DE WONING

In het buitengebied, tussen Loenen en Klarenbeek 

te midden van de weilanden, grenzend aan 

natuurgebied  'de Loenense Hooilanden' en op 

fietsafstand van de Empese en Tondense Heide ligt 

deze vrijstaande half riet gedekte woonboerderij 

(bouwjaar circa 1848) met een slaap- en badkamer 

op de begane grond. Vanuit de woonkamer heeft u, 

net als rondom de woning, prachtig uitzicht over de 

weilanden. De woning is royaal van opzet met een 

totaal woonoppervlak van ca. 199 m². De woning ligt 

op een ruim perceel van ca 5.640 m² en biedt veel 

privacy, ruimte en vrijheid. Op het perceel is een 

tweede woning aanwezig geschikt voor inwoning 

van een tweede gezin, B&B of praktijk aan huis. 





Loenen beschikt over diverse voorzieningen: 

winkels, horeca, basisscholen en sportverenigingen. 

De steden Apeldoorn en Arnhem, met een ruimer 

aanbod aan voorzieningen, liggen op ca. 15 en ca 30. 

minuten rijden. De woning kent een zeer goede 

bereikbaarheid naar de autosnelwegen A1 en A50.





Indeling:


De entree bij de voordeur geeft toegang tot het 

toilet , de meterkast, de slaapkamer met ensuite 

badkamer, de keuken en de woonkamer. In de 

ruime woonkamer met hoge plafonds springen de 

houten balken in het oog en dit geeft de ruimte een 

karakteristiek aanzien. De woonkamer heeft een 

landelijke plavuizen vloer met vloerverwarming 

(vloerisolatie aanwezig), een grote open haard, veel 

details en de vaste houten trap leidt naar de 1e 

verdieping. Vanuit de kamer heeft u een prachtig 

weids uitzicht over de weilanden. Hier is gekozen 

om een grote schuifpui te plaatsen waardoor ook 

voor de woning een fijn terras aanwezig is.





Achter de woonkamer is een tweede entree 

gesitueerd waar ruimte is gemaakt voor een 

garderobe. Vanuit de voorgelegen hal zone heeft u 

toegang tot een trap die leidt naar de kelder. De 

kelder is op stahoogte en heeft een afmeting van 

maar liefst 7.60 m bij 3.00 m, ideaal voor de 

wijnliefhebber of als extra bergruimte.





Aan de tuinzijde is de grote woonkeuken gelegen 

met een kook schiereiland, dubbele wastafel en alle 

benodigde inbouwapparatuur zoals een 

inductiekookplaat met een afzuigkap, stoomoven, 

koelkast, vaatwasser en koffiemachine. In de keuken 

is een gezellige houtkachel geplaatst en zijn de hoge 

plafonds met balken zichtbaar. In de keuken bevindt 

zich de achterdeur die uitkomt op het achtererf met 

pad naar de overkapping met loungeset. Vanuit de 

keuken is de eerste kamer op de begane grond 

bereikbaar welke op dit moment in gebruik is als 

werkkamer (eventueel slaapkamer). Vanuit de 

entree is de tweede kamer op de begane grond te 

bereiken die momenteel in gebruik is als 

sportruimte. Bijzonder aan deze kamer is dat een 

ensuite badkamer aanwezig is (ligbad + 

douchefunctie, wastafel). Tevens treft u hier de 

was-/droogopstelling.





1e verdieping:


Vanuit de woonkamer bereikt u via de vaste trap de 

overloop, twee slaapkamers en de badkamer. De 

masterbedroom is aan de voorzijde van de woning 

gelegen, heeft een royale afmeting en is voorzien 

van airconditioning (kap isolatie aanwezig). De 

tweede slaapkamer is ingericht als inloopkast. De 

badkamer heeft een ligbad, douchehoek met een 

inloopdouche, dubbele wastafels met een meubel 

met veel bergruimte. 





Bijgebouw:


Op het erf staat een tweede huisje die geschikt is 

voor inwoning van een tweede gezin, B&B of praktijk 

aan huis. Er is een aanrecht met wastafel, een toilet, 

slaapkamer met vaste kastruimte en een 

woonkamer aanwezig. De trap in de woonkamer 

geeft toegang tot een vliering.





De tuin is rondom de woning gelegen, heeft 

verschillende beschutte terrassen, een vrijstaande 

houten berging met aangebouwde carport en een 

houten vrijstaande garage. Het achterste deel van 

het perceel is een groen gazon waardoor u zicht 

heeft op de weilanden. Het perceel grenst hier aan 

een perceel dat is bestemd als natuur, hierdoor blijft 

het vrije uitzicht behouden.
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PLATTEGROND Begane grond
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PLATTEGROND 1e Verdieping
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PLATTEGROND Vliering
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PLATTEGROND Kelder
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PLATTEGROND Bijgebouw
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PLATTEGROND Vliering
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PLATTEGROND Garage
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PLATTEGROND Schuur
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PLATTEGROND Perceel

Loenenseweg 121, Eerbeek Brummen



KADASTRALE KAART

www.gjsmakelaardij.nl



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. 

0313 - 65 24 25
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