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KOOTWIJKERBROEK

Prijs op aanvraag

In het buitengebied van Kootwijkerbroek op loopafstand 

van de Veluwse bossen, omgeven door weidegronden, 

boerderijen en bedrijfsmatige aangrenzende activiteit 

gelegen ruime WONING met grote aangebouwde garage. 

Het geheel is gelegen op een ruime kavel (1.140 m²) 

en wordt omringd door een verzorgde tuin met 

Koikarpervijver. Aan de voorzijde biedt het perceel vrij 

uitzicht over de landerijen. De fraaie Veluwe met zandver-

stuivingen en grote bosgebieden is op geringe afstand 

gelegen. Volop mogelijkheden om na een drukke dag 

heerlijk te ontspannen.

Dit object is erg geschikt voor een  combinatie van wonen 

en kleinschalig werken in het buitengebied.

Om de mogelijkheden van dit object te bekijken, nodigen 

wij u graag uit voor een bezichtiging.



www.MNM.nl

Omschrijving bedrijfswoning:

Een goed onderhouden en degelijke gebouwde woning 

met aangebouwde garage. Bouwjaar omstreeks 1988. De 

woning beschikt over isolerende beglazing in kunststof 

kozijnen, spouw-, vloer- en dakisolatie.

Verwarming middels een c.v.-installatie (Nefit HR Combi, 

2007) en gedeeltelijk voorzien van vloerverwarming. Op de 

begane grond zijn er zonwerende screens aangebracht, de 

eerste verdieping beschikt over rolluiken.

Geschatte bruto inhoud woning: 618 m³.

Indeling:

Begane grond: via de hoofdentree/hal komt u de woning 

binnen. In deze hal bevindt zich de trapopgang met vide en 

de meterkast. De ruime woonkamer met houtkachel, welke 

is gelegen aan de voorzijde van de woning, biedt vrij uitzicht 

over de landerijen. De woonkeuken is voorzien van diverse 

inbouwapparatuur (o.a. inductiekookplaat, elektrische oven, 

afzuigkap en een koelkast). Tevens is er een kantoor met 

vaste kastenwand, een toilet met fonteintje en een prakti-

sche bijkeuken met toegang tot de (provisie)kelder.

1e verdieping:  middels de overloop zijn een viertal slaapka-

mers bereikbaar, evenals de badkamer met ligbad, douche, 

toilet en wasmeubel.

2e verdieping: vliering, bereikbaar middels een vlizotrap.

Overige opstallen:

Aangebouwde garage, welke is voorzien van een zolder 

(betonnen verdiepingsvloer), bereikbaar middels een vlizo-

trap. Deze garage/berging is zeer geschikt om (kleinscha-

lige) bedrijfsactiviteiten te exploiteren.

Geschatte bruto vloeroppervlakte garage: 37 m².

Nutsvoorzieningen:

Aangesloten op gas, water en elektra. Tevens aangesloten 

op de persriolering.

Kadastrale informatie:

Gemeente Garderen, sectie L, nummer 751, groot 1.140 m².

Bestemmingsplaninformatie:

Op het perceel rust een bedrijfsbestemming (niet zijnde 

agrarisch), nader aangeduid als opslag.

Deze bestemming is gelegen in een gezamenlijk bouwblok 

met het naastgelegen perceel van nummer 1a.

De gemeente heeft aangegeven in een brief dat zij mogelijk 

willen meewerken aan het splitsen van deze bedrijfsbestem-

ming. De kleinschalige bedrijfsactiviteit (milieucategorie 

1 en 2) past volgens de gemeente Barneveld binnen de 

huidige bestemming (mits hiervoor dan een omgevingsver-

gunning wordt aangevraagd).

Overige informatie is via ons kantoor op te vragen.
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Deze afbeeldingen vertonen een mogelijk te realiseren situatie. 
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Plattegrond begane grond

Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleent.
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Plattegrond 1e verdieping

Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend.



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. 


