Volledige nieuwbouw behoort tot de mogelijkheden

Statig landhuis gelegen aan de
lommerrijke Joppelaan in Gorssel

Landgoederen, buitenplaatsen, villa’s, landhuizen, topkavels, mooi en bijzonder.
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Joppelaan 84 te Gorssel

Op stand wonen, begint aan Joppelaan 84 in Gorssel, vlakbij Deventer en
Zutphen
Dit is een buitenkans voor mensen die het leuk vinden om een huis volledig naar
hun hand te zetten. Dit statige landhuis is gebouwd op een rivierduin en ligt aan
de lommerrijke Joppelaan in Gorssel, die het gezellige dorp Gorssel verbindt met
buurtschap Joppe. Een laan, waar je de seizoenen kunt aflezen aan de kleur van het
bladerdak. Hier vind je rust en ruimte, maar ook een huis met alle voorzieningen van
Gorssel, zoals winkels, scholen en restaurants, binnen handbereik. De Hanzesteden
Deventer en Zutphen zijn snel bereikbaar. Je kunt hier heerlijk wandelen over je eigen
bosperceel. Met een aantal zonnige terrassen om te genieten van het buitenleven.
Kortom, een villa waarin geleefd mag worden!
Dit huis heeft boven genoeg slaapkamers om een groot gezin onder te brengen,
maar je zou ook uitsluitend kunnen wonen op de benedenverdieping. De rechter die
dit huis decennia lang met zijn familie heeft bewoond, heeft niet al te veel veranderd
aan keuken en inrichting: dus u mag er zelf uw eigen VT-wonen huis van maken.
Desondanks zijn de ligging, de zonnige terrassen (deels overdekt) en de grote tuin
zeker de moeite van een bezichtiging waard! Via de statige ingang, betreedt u een
grote hal met leistenen vloeren, die toegang geeft tot de garderobe, toilet, keuken met
bijkeuken, grote werkkamer, woonkamer en wijnkelder.
Zitkamer met schuifpui naar een zonnig terras op het zuiden
Het huis is goed geïsoleerd, door middel van spouwmuurisolatie en aluminium kozijnen
en een schuifpui met dubbel glas. Het huis is voorzien van een alarminstallatie en een
automatisch te openen tuinhek. Vanuit de ruime woonkamer heeft u een prachtig
uitzicht op de bostuin. De open haard zorgt voor een behaaglijke warmte in de
woonkamer, die ruim bemeten is. Via de schuifpui betreedt u het beschutte, zonnige
terras.
Op de bovenverdieping bevindt zich de Masterbedroom met balkon en toegang tot
de badkamer met ligbad, toilet en vaste wastafel. De logeerkamer er naast heeft
ook een eigen balkon. Verder is er een badkamer met douche en toilet en ruimte
voor wasmachine en droger. Op de bovenverdieping bevinden zich nog 2 grote
slaapkamers, met veel kastruimte. Eén van deze grote slaapkamers kan eventueel
weer verbouwd worden tot 2 kleinere kinderkamers. Het huis beschikt over een grote
bergzolder over de gehele lengte van het huis die via een vlizotrap bereikbaar is.
Ca. 4.000 m² tuin, met een grote praktijkruimte
De tuin bevat een carport c.q. overdekt terras en biedt door de prachtig bloeiende
rododendrons rondom, veel privacy. Het witte huis met statige luiken en grote
schoorstenen ligt ingebed in het groen en beschikt over een flinke garage. Het
tweede bijgebouw kan moeiteloos omgebouwd worden tot studeerkamer, atelier of
praktijkruimte, met openslaande deuren naar de tuin. De woning is al aangesloten op
glasvezel.
De kavel is dermate uniek dat volledige nieuwbouw tot de opties behoort.
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Woonoppervlakte 209 m²
Inhoud woning 689 m³
Inhoud bijgebouw 145 m³
Perceeloppervlakte 3.840 m²

Hier vind je rust en ruimte en geniet u van het buitenleven.
Circa 4.000 m² tuin met flinke garage, het tweede bijgebouw kan
moeiteloos omgebouwd worden.
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