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Groene Oase van rust en privacy en heerlijke woonwijk van alle gemakken voorzien, optimale 
infrastructuur en alle voorzieningen met betrekking tot school, winkels restaurants en ontspanning in 
nabijheid op loop en fietsafstand. Dit karakteristieke, zo goed als geheel vrijstaande rietgedekte, 
landhuis met gedeelde door een hek afgesloten oprijlaan en een heerlijke tuin waar je op diverse 
plekken kunt ontspannen is een uniek object en geschikt voor diverse woon-werk doeleinden. Werk 
aan huis, extra ontspanningsruimte of aanleunwoning behoort tot de mogelijkheden. Er zijn 
voldoende parkeermogelijkheden op eigen terrein en de grote carport biedt plaats aan 3 auto's. De 
woning is optimaal geïsoleerd en voorzien van zonnepanelen. De gevels aan de buitenzijde zijn met 
hout bekleed wat prima past bij de landelijke omgeving waar het object in is gelegen. Naast het 
gevoel van vrijheid wat je op deze plek ervaart is de gunstige ligging ten opzicht van de uitvalswegen 
en het oude stadscentrum van Nijmegen, je hebt hier een natuurlijke combinatie van rust en het 
dagelijkse leven.

info



begane grond

Entree, hal met garderobe, toilet met fontein, gang met toegang tot de diverse ruimtes. 

Sfeervolle woonkamer met prachtig lichtinval, open haard en grote schuifpui. Ruime 

woonkeuken en multifunctionele kamer met inbouwkasten. Aangrenzend de bijkeuken 

en de deur naar de inpandige berging. Badkamer met douche, zwevend toilet, bidet, 

design radiator en aansluiting voor de wasapparatuur. Praktijk/kantoorruimte met 

zelfstandige ingang, wachtruimte en eigen natte ruimte voorzien van toilet en douche.









Indeling verdieping: overloop, toilet, bergkasten, 5 slaapkamers en een badkamer met 

ligbad, aparte douche, 2 wastafels en een bidet.





Tuin: vrijstaande schuur met aangebouwde grote carport geschikt voor 3 auto's of 

caravan. Extra carport geschikt voor een auto of stalling van de fietsen.


Noorse bungalow in de tuin.

verdieping en tuin







- Optimaal geïsoleerd en voorzien van zonnepanelen


- Begane grond grotendeels vloerverwarming


- Rieten kap in 2020 gekamd en buitenzijde geschilderd in 2020


- Leuk aangelegde grotendeels omsloten tuin met buiten openhaard en diverse 

zithoekjes


- Ruim perceel van 1757 m2 uniek in deze omgeving

bijzonderheden





KENMERKEN
Bouwjaar

Woonoppervlakte

Gebouw gebonden 
buitenruimte

Externe bergruimte

Perceelgrootte

Aantal slaapkamers




Verwarming







Isolatie

Energielabel

Glasvezel

1995, uitgebouwd in 2007

304 m²

24 m2




54 m²


1757 m2

5, mogelijkheid voor slaapkamer op de 

begane grond

vloerverwarming grotendeels begane 

grond, c.v.-ketel Combi Remeha Calenta 
HR


volledig geïsoleerd
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Op alle transacties zijn de algemene voorwaarden NVM en Ron Pieters Makelaardij van toepassing.

Deze brochure is met zorg samengesteld, u kunt hier echter geen rechten aan ontlenen.


