
 

 

 
EPSE – Lochemseweg 54 

Deze woning wordt u aangeboden inclusief Panorama-keuring ® 

BIEDEN VANAF   € 725.000,-- k.k. 
Aanvaarding in overleg 

Aan de rand van het Epserbos ligt deels verscholen achter rododendrons dit VRIJSTAANDE 

LANDHUIS ‘DE BOSHOEVE’. Luiken rondom en een overhangende rieten kap met 

afgeronde dakkapellen geven het huis de charme en het knusse karakter van een Engelse 

cottage. 

 

Het huis werd in 2006 ingrijpend en geheel gerenoveerd. Hierbij is onder andere het volledige 

interieur inclusief keuken en sanitair vervangen, de rieten kap vernieuwd en de tuin opnieuw 

aangelegd. Het resultaat is een woning die is toegesneden op gemak en luxueus woongenot, 

met aandacht voor eenheid en authentieke details, gebruikmakende van enkel hoogwaardige 

materialen. Daarvan is de royale woonkeuken met inbouwapparatuur en toegang tot tuin en 

terras het toonbeeld: een granieten aanrechtblad, openslaande deuren en de herstelde originele 

stalramen geven luxe een landelijke slag.  

Direct naast de keuken bevindt zich een bijkeuken, die bereikbaar is vanuit de hal waarin de 

entree en de vertrekken op de begane grond samenkomen. Dubbele deuren leiden naar een L-

vormige living met dineergedeelte. Grote roederamen en een ronde erker op het zuiden zorgen 

hier voor veel licht en een ruimtelijk gevoel. De gashaard maakt dit sfeervolle geheel 

compleet. 



 

 

  

Vanuit de hal loopt een hoektrap naar de verdieping, waar een overloop het huis in tweeën 

deelt: aan de oostkant de royale masterbedroom met inbouwgarderobe en een balkon, dat 

prachtig uitkijkt op de tuin en in zomerse perioden met zijn dubbele deuren verkoeling geeft. 

Daartegenover, aan de westkant, een grote klassieke badkamer met dubbele wastafel, 

vrijstaand ligbad, aparte douche en een sauna.  

 

Ook de kelder is vanuit de hal bereikbaar en geeft plaats aan een (wijn)opslagruimte en de 

technische installatie van het zwembad. 

 

De Boshoeve is gelegen op ruim 2.200 m2 grond in de bosrijke omgeving van het Gelderse 

Epse. Vanaf de Lochemseweg loopt een grindpad met parkeerruimte voor drie auto’s naar het 

huis dat centraal op het perceel ligt. Geflankeerd door sierbuxussen leidt het langs de entree en 

komt het rond het huis uit aan de achterzijde bij een terras op het zuiden, dat vanonder de 

begroeide pergola prachtig uitkijkt over de siertuin en het verwarmbare, verlichte zwembad. 

Een tweede ingang bevindt zich aan de achterzijde van het perceel en komt uit op de zandweg 

door het bos. “Het bos verlengt de tuin”, zegt de eigenaar tijdens een rondleiding. 

  

In de tuin staat tevens een charmant gastenverblijf in dezelfde stijl als het huis, met een 

werkkamer, een badkamer met douche en toilet en een slaapkamer. Daar naast staan een 

schuur en een recentelijk vernieuwde opslag voor haardhout. Het huis en de tuin zijn rondom 

voorzien van sfeer- en indicatieverlichting. 

 

Een gevoel van comfort wordt aangevuld met veiligheid door een alarminstallatie, een 

elektrisch bedienbaar hek met videofoon aan de voorzijde en rondom het huis verlichting, daar 

waar wenselijk automatisch.  

 

Het huis is CV-gasverwarmd, deels voorzien van vloerverwarming (hal, toilet en badkamer) 

en heeft dubbele beglazing. 

 

Perceel:  2.142 m2 

Inhoud:   700 m3 

Woonoppervlak:  200 m2 
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Uw aankoop en financiering in een. Wel zo gemakkelijk. 
Vraag uw makelaar om een adviesgesprek bij Thoma Hypotheken. 
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Begane grond  

De tekeningen geven een impressie. Aan schaal en maatvoeringen kunnen geen rechten worden ontleend. 

 



 

 

  
Verdieping 

De tekeningen geven een impressie. Aan schaal en maatvoeringen kunnen geen rechten worden ontleend. 

 



 

 

  
Kadastrale informatie 

De tekeningen geven een impressie. Aan schaal en maatvoeringen kunnen geen rechten worden ontleend. 

 

 



 

 

  
Situatie 

Bron kaartmateriaal: Google Maps 

 
Verken uw nieuwe buurt met Google Streetview. 

Voel je thuis op www.thoma.nl. 



 

 

 

 

De gemeente Lochem 

Kernen: Almen, Barchem, Eefde, Epse, Gorssel, Joppe, Laren, Lochem 

Onderwijs: 18 basisscholen, VMBO-gymnasiumLochem) 

Openbaar vervoer: diverse buslijnen, 1 treinstation (Lochem) 

Vrije tijd: ca. 120 (sport)verenigingen, Schouwburg Lochem 

Gemeentelijke informatie: http://www.lochem.nl 

 

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 N 332 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 Spittaal in Zutphen is het dichtstbijzijnde ziekenhuis. 

 

 



 

 

  



 

 

Altijd op de hoogte? Volg ons online op: 

 

 

L O C H E M 

Prins Bernhardweg 7 

7241 DH Lochem 

T 0573 - 222 444 

F 0573 - 222 445 

E info@thoma.nl 

 

R I J S S E N 

Enterstraat 25a 

7461 CE Rijssen 

T 0548 - 540 045 

F 0548 - 540 049 

E rijssen@thoma.nl 

A P E L D O O R N 

Arnhemseweg 261  

7333 NB Apeldoorn 

T 055 - 52 60 888 

F 055 - 52 60 866 

E apeldoorn@thoma.nl 

D E V E N T E R 

Mr. H.F. de Boerlaan 22 

7417 DA Deventer 

T 0570 - 600 207 

F 0570 - 600 353 

E deventer@thoma.nl 

 

G O R S S E L 

Hoofdstraat 47 

7213 CR Gorssel 

T 0575 - 491 455 

F 0575 - 492 722 

E gorssel@thoma.nl 

B E R K E L L A N D 

Kerkplein 20 

7261 AZ Ruurlo 

T 0573 - 453 444 

F 0573 - 453 402 

E ruurlo@thoma.nl 

Z U T P H E N 

Stationsplein 37 

7201 MH Zutphen 

T 0575 - 515 404 

F 0575 - 514 180 

E zutphen@thoma.nl 

Contactinformatie 


