
Markveldseweg 8a te Diepenheim

De hoge ruimtes, openslaande deuren naar de prachtig 
 landschappelijke tuin, lemen muren en grote glaspartijen maken 
de woning tot een oase van ruimte en licht.
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Landgoederen, buitenplaatsen, villa’s, landhuizen, topkavels, mooi en bijzonder.

Sfeervol, modern en comfortabel 
wonen op Landgoed ‘Nieuw Kagelink’
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Idyllisch, paradijselijk en in alle rust wonen en werken 
 op een landgoed in Twente

Nieuw Kagelink is een onder architectuur gebouwde woning in de vorm van twee 
haaks op elkaar staande boeren schuren die zo kenmerkend zijn voor het Twentse 
landschap. Architect Robert ten Dam heeft een bijzonder krachtig ontwerp gemaakt, dat 
zich kenmerkt door eenvoud, mooie zichtlijnen en gebruik van veel glas en natuurlijke 
materialen zoals vergrijsd cederhout. Zo besloten en ingetogen het huis aan de 
buitenkant oogt, zo licht en ruimtelijk is het aan de binnenkant. De hoge ramen, die tot 
aan de vloer doorlopen zorgen in elke ruimte voor een prachtig en gevarieerd uitzicht 
over de omringende landerijen. Het woonhuis heeft een praktische indeling waardoor 
ruimtes organisch in elkaar overlopen. Kortom: een prachtig design-huis op ‘oale’ grond.  

En… een multifunctionele woning waar wonen en werken moeiteloos gecombineerd 
kunnen worden. 

Als je over de kronkelende weg tussen Hengevelde en Diepenheim door de buurtschap 
Markvelde aankomt op de Markveldseweg, heb je al ruimschoots kennis kunnen maken 
met het Twentse coulissen landschap. Het woonhuis voegt zich naadloos in deze 
prachtige entourage. Omringd door houtwallen met inheemse boomsoorten, ligt het 
huis verscholen in de natuur. Via een kaarsrecht pad kom je bij de glazen corridor die de 
twee delen van het huis met elkaar verbindt. Het voormalig kantoor, dat nu dienst doet 
als gastenkamer / (zeer goed lopende) Bed & Breakfast heeft dus een eigen ingang. 

Eten aan een lange tafel onder de platanenDe donkere vloer van Afrikaans 
natuursteen (met vloerverwarming) vormt de verbindende factor tussen de zit-/ 
werkkamer, woonkamer (met houtkachel), keuken en serre/eetkamer. De hoge ruimtes, 
openslaande deuren naar de tuin, lemen muren en grote glaspartijen maken de woning 
tot een oase van ruimte en licht. De keuken, met een 4-pits ATAG gasfornuis met 
wokbrander is van alle gemakken voorzien. Door de centrale ligging en open verbinding 
met de andere ruimtes, serveer je van hieruit moeiteloos een ontbijt in de eetkamer, een 
diner op de lange tafel onder de platanen op het terras op het zuiden, of een kopje koffie 
onder de veranda. De tuin beslaat ruim 1 hectare en heeft een grote vijverpartij en een 
nog grotere bloemenweide. Optioneel kan er ook nog ca. 4 ha aangrenzend terrein in de 
koop betrokken worden, hierdoor ontstaat een NSW Landgoed.

Drie badkamers en vier slaapkamersLopen we verder naar de rechter vleugel 
van het huis met ook overal vloerverwarming, dan passeren we links een waskamer 
annex bijkeuken. Rechts bevindt zich de Master Bedroom met een badkamer met 
toilet, douche en kleurrijke Marokkaanse tegels. Beide ruimtes hebben een zolder. In 
de hal bevindt zich een extra toilet en garderobe. De gastenkamer heeft een eigen 
zithoek, groot kingsize bed, openslaande deur naar de tuin en een badkamer met 
whirlpool, regendouche en toilet. In het souterrain bevindt zich een derde slaap-zitkamer 
met badkamer, ligbad en douche, een logeerkamer/kantoor en een grote kantoor/
hobbyruimte/berging en een garage/berging. Op de begane grond alsook in het 
souterrain bevinden zich multifunctionele ruimtes voor uw auto(‘s), fietsen, maaimachine, 
gereedschap of andere. 

Carports bieden onderdak aan uw camper, auto’s en … kippen!

Woonoppervlakte 241 m²
Overige inpandige ruimte 101 m²
Inhoud 1.381 m³
Perceeloppervlakte ca. 1,2 ha.


