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Landgoederen, buitenplaatsen, villa’s, landhuizen, topkavels, mooi en bijzonder.

Ruime bouwkavel met 
vrij uitzicht op de IJsselvallei 
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Deze bouwkavel is een buitenkansje voor mensen die een nieuw huis willen bouwen 
in de omgeving van Gorssel, Zutphen, Deventer. De tekeningen liggen klaar en 
de bouwvergunning is afgegeven: hier creëer je je eigen droomhuis, tussen de 
ruisende populieren. Je  geniet er van rust en ruimte. Het ontwerp van het huis (EVE 
architecten) sluit qua licht en zichtlijnen uitstekend aan op de natuurlijke omgeving. 
En vanuit je woonkamer heb je een majestueus uitzicht tot aan de toren van Voorst 
aan de overkant van de IJssel. 

Ingebed tussen agrarische gronden en toch slechts 5 minuten rijden naar de A1. 

Links en rechts van de bouwkavel bevindt zich akkerland met een agrarische 
bestemming: uw garantie op een blijvend vrij uitzicht. Uiteraard bent u vrij om er een 
Engelse cottage op te bouwen. U dient hiervoor dan een bouwvergunning aan te 
vragen. Voor het huis op de bouwtekeningen zijn alle bouwvergunningen afgegeven: 
dus u kunt direct aan de slag! 

Moderne Villa, nabij Gorssel, Deventer en Zutphen.

U heeft ca. 15.000 m² grond tot uw beschikking, waaronder een compleet weiland 
waar u uw paarden kunt laten grazen en een stuk buitendijkse natuurgrond. Hier ziet 
u de reeën over de landerijen rennen en de ooievaars boven uw hoofd cirkelen. Als 
u de oprijlaan oprijdt, passeert u enkele kleine boerderijtjes, dus het is niet zo dat u 
‘in the middle of nowhere’ belandt. De architect heeft optimaal gebruik gemaakt van 
de natuurlijke omgeving en er voor gezorgd, dat er vanuit het huis optimaal genoten 
kan worden van het glooiende IJssellandschap. Het ontwerp van het huis, met grote 
ramen en veel glas, zorgt er voor dat u in een prachtige en lichte tuinkamer van de 
tuin kunt genieten, terwijl u in de woonkamer boven tot ver aan de horizon kunt 
kijken. En het terras op dijkniveau is natuurlijk helemaal “the place to be”.  

4 slaapkamers, 3 badkamers, een bioscoopkamer, tuinkamer en met woonkamer/
woonkeuken op dijkniveau.

De bouwkavel ligt op 2 km afstand van de kern van het mooie dorp Gorssel, met 
al haar scholen, winkels en voorzieningen. Maar ook Deventer en Zutphen zijn snel 
bereikbaar. Gorssel is een levendig dorp met veel terrassen, winkels en restaurants. 
Verder is Museum More een bijzondere trekpleister in Gorssel. Het huis is van 
alle gemakken voorzien en beschikt over 4 slaapkamers met aparte badkamers, 
bioscoopkamer, tuinkamer, een woonkamer en woonkeuken met een fantastisch 
uitzicht. Letterlijk: a room with a view. 

Energie neutraal woonhuis met heel veel mogelijkheden.

De natuurlijke omgeving nodigt uit tot een optimaal natuurbeheer en het optimaal 
gebruik maken van de kracht van de zon. De verkopende partij was daarom van 
plan om een parkje met zonnepanelen aan te leggen om zo doende te voorzien in 
de totale stroomvoorziening van het huis. Maar het is natuurlijk ook een prachtige 
plek om een moestuin, beeldentuin of een pluktuin met fruitbomen aan te leggen.

Het ontwerp van het huis, met grote ramen en veel glas, zorgt er voor dat u in een prachtige en lichte 
 tuinkamer van de tuin kunt genieten, terwijl u in de woonkamer boven tot ver aan de horizon kunt kijken.


