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Vraagprijs € 1.500.000 ,- k.k.

‘Landgoed Erve Koeweide’ is een fraai geheel, met bossen, houtwallen, fraaie lanen en ruim acht 
hectare grasland. 

‘Landgoed Erve Koeweide’ ligt aan de voet van de 

Holterberg, een schitterend, heuvelachtig natuurgebied 

dat deel uitmaakt van Nationaal Park Sallandse Heuvelrug.

Ooit bevond zich op deze plek een agrarisch bedrijf, dat 

in overleg met de provincie Overijssel en de gemeente 

Rijssen-Holten is omgevormd tot een landgoed waarop 

twee woningen mogen worden gebouwd. Het gehele 

perceel is ruim elf hectare groot, waarvan zes hectare is 

gerangschikt als landgoed volgens de Natuurschoonwet 

1928.
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Landschappelijke inpassing:

Voor de landschappelijke inpassing in de omgeving, het 

eventueel aanvullen van de beplanting, de aanleg van de 

tuinen, de toegangsweg en de locatie waar de bebouwing 

moet komen, heeft de huidige eigenaar een vooraanstaand 

advies- en ingenieursbureau ingeschakeld.

De gemaakte plannen mochten op veel bijval van gemeente 

en provincie rekenen. Het voldoet aan alle voorschriften 

en past perfect in de omgevingsvisie die Overijssel heeft 

ontwikkeld ten aanzien van ‘nieuwe landgoederen’. Dit zijn 

voornamelijk landgoederen met een beperkte omvang van 

vijf tot tien hectare, die zijn ontstaan uit wat voorheen agra-

rische bedrijven waren. Op deze manier zijn er sinds 1960 in 

Overijssel vijfhonderd nieuwe landgoederen bijgekomen.

‘Landgoed Erve Koeweide’ springt er niet alleen uit door 

de ligging en de landschappelijke variatie. De prachtige 

omgeving maakt het vooral een eldorado voor natuur- en 

paardenliefhebbers. Mede dankzij de geweldige uitrijmo-

gelijkheden in natuurgebied de Holterberg kun je in dat 

opzicht gerust spreken van een unieke propositie. 

Bebouwingsmogelijkheden:

Ook wat betreft de beide te realiseren woonhuizen zijn de 

mogelijkheden verrassend.

De bouwvlek is liefst een hectare groot, zodat er ruimte 

genoeg is voor een groot erf tussen de gebouwen. Deze 

opzet is een verwijzing naar het klassieke boerenerf en 

waarborgt bovendien de  privacy van de bewoners. De 

locatie van de woningen bevindt zich exact in het midden 

van het grondstuk, vanaf de openbare weg bereikbaar via 

een lange oprijlaan. Uiteraard kunnen wij u over de bouw-

wijze en voorwaarden uitgebreid informeren. Vrijblijvende 

ontwerpschetsen en een landschappelijke analyse liggen op 

ons kantoor ter inzage. 
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Omgeving:

‘Landgoed Erve Koeweide’ biedt u de mogelijkheid om 

optimaal van het buitenleven te genieten, maar de locatie 

is zeker niet afgelegen. Het gezellige centrum van Holten 

ligt op vier kilometer afstand en de prachtige, eeuwenoude 

Hanzestad Deventer, aan de oever van de IJssel, bevindt 

zich op slechts twintig minuten rijden. In het gezellige, 

oude centrum leunen de historische panden tegen elkaar 

aan. U vindt er een uitgebreid winkelaanbod en talrijke 

horecagelegenheden. 

Kadastrale informatie:

Het landgoed bestaat uit een drietal kadastrale percelen, 

welke bij de Dienst van het Kadaster bekend zijn onder 

gemeente Holten, sectie G, nummers 134, 135 en 147, samen 

groot 112.210 m².

Bestemmingsplan informatie:

De bestemming van het landgoed is wonen ten aanzien 

van het bouwblok, voor de realisatie van twee vrijstaande 

woningen (met een oppervlakte van respectievelijk 150 m² 

en 200 m²).

De omliggende gronden hebben een agrarische bestem-

ming (zonder bebouwingsmogelijkheden), en een bos 

bestemming.

Overige informatie, waaronder de erfopzet en het beplantings- 

en beheerplan, is via ons kantoor op te vragen.
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Luchtfoto

Aan deze weergave kunnen geen rechten worden ontleend. 
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Kadaster

Deze kaart is noordgericht. Aan dit uittreksel mogen geen maten 
worden ontleend. De auteursrechten zijn voorbehouden aan de 
Dienst voor het Kadaster en de openbare registers.

Kadastrale gegevens: Koeweideweg 1 te Holten
Gemeente:  Holten
Sectie: G
Nummer: 134, 135 en 147
Grootte: 112.210 m².
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Bestemmingsplankaart

Aan deze weergave kunnen geen rechten worden ontleend.
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Werkwijze Midden Nederland Makelaars B.V.

Bezichtiging:

Tijdens een vrijblijvende bezichtiging wordt u zowel monde-

ling als schriftelijk door middel 

van een brochure, geïnformeerd over het object. Indien u 

naar aanleiding van een bezichtiging interesse in de kavel 

heeft, kunt u een bieding met eventuele voorwaarden bij 

de makelaar neerleggen. De makelaar behandelt biedingen 

op basis van tijdstip van binnenkomst van (een) concrete 

bieding(en).

In het geval partijen in onderhandeling gaan en het eens 

worden over de koopsom, de opleveringsdatum en eventu-

ele andere voorwaarden, maakt de verkopend makelaar, de 

koopovereenkomst op. Hierin zijn onder andere de vol-

gende clausules opgenomen:

Oplevering: 

Het landgoed dient te worden opgeleverd in de staat waarin 

het zich bevond ten tijde van de bezichtiging, met alle 

zichtbare en onzichtbare gebreken en bijbehorende rech-

ten, heersende/ leidende erfdienstbaarheden, kwalitatieve 

rechten en vrij van hypotheken, beslagen en inschrijvingen 

daarvan.

Waarborgsom: 

De koper dient, tot zekerheid voor verkoper van nako-

ming van de verplichtingen door koper uiterlijk binnen 

acht weken na het tot stand komen van de (mondelinge) 

koopovereenkomst een waarborgsom te storten op de 

derden-rekening van de notaris, ter hoogte van 10% van 

de koopsom. In plaats van deze waarborgsom kan koper 

een onvoorwaardelijke afgegeven schriftelijke bank-

garantie doen stellen van een in Nederland gevestigde 

bankinstelling.

Baten en lasten: 

Op het moment van eigendomsoverdracht bij de notaris 

komen alle baten en lasten, verschuldigde canons (indien 

van toepassing) voor rekening van koper. Alle lopende 

baten, lasten en dergelijke, met uitzondering van het deel 

feitelijk gebruik van de onroerende zaakbelasting, worden 

door de notaris verrekend naar rato.

Ontbinding:

De termijn die wordt opgenomen voor eventuele overeen-

gekomen ontbindende voorwaarden (bijvoorbeeld financie-

ring) is in de regel uiterlijk zes weken na het sluiten van de 

mondelinge koopovereenkomst.

Notaris: 

Tenzij anders ver-/gemeld, kiest koper de notaris voor het 

passeren van de akte van levering.

Mocht u nog vragen hebben over onze werkwijze dan kunt 

u te allen tijde contact met ons opnemen.



Wonen
Met zes vestigingen in de regio heeft Midden Nederland  
Makelaars een prachtig netwerk waardoor we perfect alle 
ontwikkelingen voor u kunnen volgen. Elke vestiging wordt  
bemand door professionele makelaars.

Bedrijven
Door de diepgaande kennis die onze bedrijfsmakelaars hebben 
van het verzorgingsgebied worden ze ingeschakeld voor de  
meest uiteenlopende projecten. Van een groot bedrijfscomplex  
tot en met verhuur van winkels en bedrijfspanden.

Agrarisch
Agrarisch en landelijk vastgoed is een vakgebied dat gespeciali-
seerde kennis vereist. Die kennis vindt u bij Midden Nederland 
Makelaars met professionals die dag-in-dag-uit bezig zijn op dit 
specifieke gebied van de makelaardij.

Hypotheken 
Midden Nederland Hypotheken is niet gebonden aan een  
bank of enig andere financiële instelling. Dat stelt ons in staat  
de hypotheek samen te stellen tegen de meest gunstige  
condities. Met recht echt maatwerk.

Barneveld

Kampstraat 32  

3771 AV  Barneveld  

(0342) 42 09 66

barneveld@mnm.nl

Ermelo

Raadhuisplein 1  

3851 NT  Ermelo

(0341) 55 37 73

ermelo@mnm.nl

Midden Nederland Makelaars B.V.

Harderwijk

Verkeersweg 77

3842 LE  Harderwijk

(0341) 41 15 41

harderwijk@mnm.nl

Nijkerk

Oranjelaan 4  

3862 CX  Nijkerk

(033) 246 06 01

nijkerk@mnm.nl  

Putten

Dorpsstraat 64/66  

3881 BE  Putten

(0341) 35 40 11

putten@mnm.nl

Voorthuizen

Sportparkstraat 2  

3781 BK  Voorthuizen 

(0342) 47 20 72

voorthuizen@mnm.nl 
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Follow us on Facebook

QR-code

Raadpleeg de mobiele QR-site voor 

meer informatie over deze woning. 


