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KOOTWIJKERBROEK

Vraagprijs € 500.000,- k.k.

Aan de rand van Kootwijkerbroek komt maar zelden de 

mogelijkheid om zelf een woning te realiseren. Hier is de 

kans om uw droomhuis te bouwen op fietsafstand van het 

dorp!

Op de bouwkavel staat nog een eenvoudige kleine 

woning welke wellicht (in overleg met de gemeente) 

tijdens de bouw van uw nieuwe woning bewoond mag 

worden.  De bestemming op het perceel is een zoge-

naamde “kleine” woning. Dit houdt in dat er een woning 

mag worden gebouwd met een inhoud van 350 m³ en een 

bijgebouw van 80 m². Door middel van de aankoop van 

“sloopmeters” is de woning te verruimen tot een grotere 

woning. 

De perceeloppervlakte is maar liefst circa 2.500 m². 

Kortom: een ideale mogelijkheid om uw plannen werke-

lijkheid te laten worden!

Volop vrijheid en genieten op deze fraaie plek. 
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Locatie:

Een heerlijke plek in het prachtige buitengebied van 

Kootwijkerbroek om uw droomwoning te realiseren. 

Wandel- en fietsmogelijkheden zijn in deze omgeving volop 

aanwezig. Daarnaast is op fietsafstand het gezellige dorp 

Kootwijkerbroek gelegen. De voorzieningen van scholen, 

kerk en winkels zijn op korte afstand gelegen. 

Bebouwingsmogelijkheden:

De bouwkavel heeft een oppervlakte van circa 2.500 m² 

(exacte oppervlakte zal nog door het kadaster worden inge-

meten).  Op deze kavel mag een vrijstaande woning worden 

gerealiseerd met een inhoud van 350 m³. Door middel van 

de aankoop van “sloopmeters” kunt u de inhoud zelfs nog 

aanmerkelijk vergroten tot in ieder geval 660 m³ (en eventu-

eel nog groter). Naast realisatie van deze vrijstaande woning 

kunt u ook nog een royaal bijgebouw van 80 m² realiseren.

Het bestaande huisje op het perceel dient te worden 

gesloopt.

Tegen meerprijs is eventueel nog grond bij te kopen tot een 

maximale oppervlakte van circa 6.000 m² (in totaal).

De nutsvoorzieningen op het perceel (water en elektra) 

dient koper voor zijn eigen rekening aan te leggen.
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Landschappelijke inpassing:

De kavel is op een rustige locatie gelegen en maakt onder-

deel uit van een ensemble van twee woningen. Deze zijn/

worden beide fraai ingepast in het landschap. Bij het vast-

stellen van het bestemmingsplan is daartoe een beplan-

tingsplan opgenomen dat koper (op zijn kosten) dient uit te 

voeren en te onderhouden.

Onderzoeken:

Er is door verkoper een grondonderzoek, een akoestisch 

onderzoek en een zogenaamd ecologisch onderzoek 

uitgevoerd. Op basis van deze onderzoeken is de bestem-

ming vastgesteld. Deze onderzoeken kan de makelaar u 

verstrekken. 

Overige informatie:

De akte van levering zal passeren bij notariskantoor        

Dangremond in Barneveld.

De verkoper behoudt zich het recht van gunning voor.

Een dergelijke mogelijkheid om zelf een woning te kunnen 

bouwen komt zelden voor. Maak een afspraak voor een 

bezichtiging!

Aanvullende informatie kan  via ons kantoor worden 

opgevraagd.
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Uitzicht vanaf de kavel

Uitzicht vanaf de kavel Omgeving van de bouwkavel
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Bouwkavel

Bouwkavel
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Inrichtingsplan. Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend.

Schematische weergave kadastrale kaart



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. 


