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ALMEN - Binnenweg 0ong
In een prachtige natuurrijke omgeving op het Landgoed de Rees
gelegen BOUWKAVEL van 2.500 m2 op erfpachtbasis. Op een
bijzondere plek nabij het riviertje de Berkel en op korte afstand van
Zutphen, Eefde en Almen mag conform bestemmingsplan een
landgoedwoning gebouwd worden.

OVER DEZE WONING
›
›
›
›

Bouwjaar: n.v.t.
Perceel: n.v.t.
Inhoud: n.v.t.
Woonoppervlakte: n.v.t.

Aanvaarding in overleg

€ 250.000,kosten koper
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De kavel van de landgoedwoning ligt aan de Binnenweg 5 op
steenworp afstand van de Berkel. Deze kavel is ca. 2.500 m2 groot
en de maximale inhoud van woning is 750 m3. Er is maximaal 75 m2
bijgebouwen toegestaan.
Een groot deel van de gronden grenzend aan de Berkel, is in
eigendom van de Stichting Oude en Nieuwe Gasthuis. Conform
overeenkomst met de gemeente Lochem gaat de stichting 2
natuurontwikkelingsgebieden van 26 ha. langs de Berkel inrichten en
worden er 1,6 ha. aan landschapselementen gerealiseerd. Voor de
hermeandering van de Berkel heeft de Stichting gronden
beschikbaar gesteld.
Gunning onder voorbehoud
De kavel wordt in erfpacht uitgegeven, de jaarlijkse canon bedraagt
€ 10.000,-- per kavel. De genoemde prijs is de gekapitaliseerde
erfpacht canon.
Op de kavel kan vrij van aannemer en/of architect keuze voor eigen
rekening gebouwd worden. De bouw wordt via een opstalrecht in
eigendom verkregen.
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Lochem
Op 1 januari 2005 zijn de gemeente Lochem en Gorssel gefuseerd tot de
nieuwe gemeente Lochem. Daarmee is een gemeente ontstaan die bij
inwoners, bedrijven en toeristen geliefd is om haar gevarieerde,
aantrekkelijke landschap. Jong en oud kunnen genieten van de vele
voorzieningen op recreatief, sportief, cultureel en maatschappelijk gebied.
In de gemeente zijn uitstekende weg-, water- en railverbindingen met de rest
van Nederland. Zo is er in Lochem een NS-station, zijn er verschillende
busverbindingen naar o.a. Deventer en Zutphen, is er via het Twentekanaal
een waterwegverbinding met de IJssel en via de provinciale weg N332 een
uitstekende aansluiting op rijksweg A1.

In de stad Lochem bevindt zich de schouwburg, waar elk seizoen vele
bekende toneel-, cabaret-, muziek- en dansgezelschappen optreden. Voor
wie liever zelf op het podium staat, zijn er verschillende muziek-, toneel- en
zangverenigingen. In het natuurgebied de Paaschberg aan de zuidwestzijde
van Lochem is tevens een uniek openluchttheater gevestigd. De stad
Lochem is het winkelcentrum van de gemeente. Het aanbod is er zodanig
groot en gevarieerd, dat er sprake is van een beperkte regioverzorgende
functie. Naast de vele winkels telt Lochem tal van gezellige cafe's en
restaurants met verschillende specialiteiten.

In de gemeente Lochem bevinden zich o.a. een openbare bibliotheek, vier
peuterspeelzalen, achttien basisscholen en een regionale
scholengemeenschap voor vbo, mavo, havo, atheneum en gymnasium.
Vrijwel elke sport kan beoefend worden. Er zijn ruim 120 sportverenigingen.
Voor gezondheidszorg bevinden zich in de gemeente Lochem meerdere
huisartsen, tandartsen, klinieken en verzorgingshuizen. Het GelreZiekenhuis
in Zutphen is het dichtstbijzijnde ziekenhuis.

Het Thoma Makelaars-team Lochem nodigt u van harte uit om de
afwisselende gemeente Lochem eens te komen bekijken.

THOMA HYPOTHEKEN, GOED GEREGELD!

UW FINANCIERING EN AANKOOP INEEN: WEL ZO MAKKELIJK!
Met Thoma Hypotheken en Thoma Makelaars bieden wij u
een totaalservice op het gebied van aankoop, verkoop en
financiering van uw woning. Van uw allereerste financiële
oriëntatie tot en met de aankoop van uw nieuwe huis en de
daadwerkelijke financiering daarvan. Met de vertrouwde
kwaliteit en persoonlijke betrokkenheid, al ruim 50 jaar.

ALTIJD EEN OPLOSSING DIE BIJ U PAST
Thoma Hypotheken is aan geen enkele geldverstrekker gebonden, waardoor wij altijd de oplossing
vinden die voor u het meest aantrekkelijk is. Ook voor alle andere beslissingen die komen kijken bij
uw financiële planning. Want de stormachtige ontwikkelingen op de woningmarkt van de afgelopen
jaren hebben wel aangetoond dat een zorgvuldige hypothecaire planning noodzakelijk is om uw
financiële toekomst gezond te houden

Thoma Hypotheken
Prins Bernhardweg 7
7241 DH Lochem
Bel of mail voor een afspraak

0573-222 440
hypotheken@thoma.nl

CONTACTINFORMATIE
LOCHEM

GORSSEL

Prins Bernhardweg 7

Hoofdstraat 47

7241 DH Lochem

7213 CR Gorssel

0573 - 222 444

0575 - 491 455

info@thoma.nl

gorssel@thoma.nl

APELDOORN

DEVENTER

Arnhemseweg 261

Mr. H.F. de Boerlaan 22

7333 NB Apeldoorn

7417 DA Deventer

055 - 52 60 888

0570 - 600 207

apeldoorn@thoma.nl

deventer@thoma.nl

ZUTPHEN

BERKELLAND

Stationsplein 37

Kerkplein 20

7201 MH Zutphen

7261 AZ Ruurlo

0575 - 515 404

0573 - 453 444

zutphen@thoma.nl

ruurlo@thoma.nl

RIJSSEN
Enterstraat 25a
7461 CE Rijssen
0548 - 540 045
rijssen@thoma.nl

