Molenweg 25 te Heelweg
Groot landhuis verscholen in een parktuin op 1.3 ha.

Wonen krijgt hier een extra dimensie,
		
met als kernbegrippen: rust, ruimte en privacy.

Op een steenworp afstand van Varsseveld, tussen vriendelijke boerendorpjes, ligt een
verscholen parktuin van 1,3 hectare. Het perceel met terrassen, vijverpartijen en een
beeldentuin, is prachtig aangelegd rond een landhuis met bijgebouwen, waaronder een
overdekt zwembad. Wonen krijgt hier een extra dimensie, met als kernbegrippen: rust,
ruimte en privacy. Maar u kunt hier ook een health & wellness center creëren of een
praktijk of kantoor aan huis onderbrengen – de mogelijkheden zijn legio.
Het grote, vrijstaande landhuis is met veel zorg en de mooiste materialen afgewerkt.
Noorse leisteen ligt in de vorstelijk bemeten hal, zogenaamde ‘Castle Stones’ van
Maurits Simonette sieren het kantoorgedeelte. Ook de ruime master bedroom, met
prachtige eiken vloer, riante walk-in closet en super-de-luxe badkamer, ligt op de begane
grond. De voormalige stal – met sfeervolle, authentieke balken – is omgetoverd tot een
heerlijke living, ook weer met die prachtige Noorse leisteenvloer, waaronder comfortabele
vloerverwarming schuilgaat.
Muren van tachtig centimeter dik zorgen voor een goede isolatie en de grote glaswanden
bieden een geweldig uitzicht op de sfeervolle tuin. De vorig jaar volledig gerenoveerde
landhuiskeuken met ruime bijkeuken is aan de voorzijde van het huis gesitueerd.

Op de verdieping biedt de woning nog drie slaapkamers, waarvan er twee grenzen aan
een luxueuze badkamer. Om de authentieke houten gebinten te kunnen behouden is er
een geïsoleerd dak over de woning geplaatst, waardoor er een enorme zolder met vliering
is ontstaan. Dwalend door de parktuin, langs een koivijver, een tweede vijver met een ministrandje, zonnige terrassen en prachtige tuinbeelden, komen we bij de riante ‘badvilla’
(1.700 m³). Een whirlpool, zwembad, twee sauna’s, doucheruimtes, praktijkruimtes en
verwarmde vloeren: het is er allemaal.
Een prettige bijkomstigheid: zonnecollectoren zorgen voor de verwarming van de vloer en
meer dan de helft van het jaar zelfs voor de verwarming van het zwembad.
In het derde gebouw, dat vanaf de straat een eigen ingang heeft, bevinden zich drie
praktijkruimtes, een wachtruimte en toilet. Een gebouw dat volop mogelijkheden biedt,
want behalve het uitoefenen van een bedrijf heeft het ook een woonbestemming. De
keuze is aan u. Het vierde gebouw herbergt een dubbele garage, een paardenbox en een
schuur. Hierachter ligt een paardenweitje, dus uw edele viervoeter kan rustig meeverhuizen
naar de Achterhoek. Dit is Heelweg: rust en stilte, kwaliteit en schoonheid. En vooral heel
veel ruimte.

Molenweg 25 te Heelweg
• Rust, ruimte en privacy
• Met zorg en de mooiste materialen afgewerkt
• Badvilla met whirlpool, zwembad, twee
sauna’s, doucheruimtes en praktijkruimtes
• Dubbele garage
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