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Molenstraat 26, Angeren

Gebouwd omstreeks 1880, compleet gerenoveerd in 2006 en 2007: deze 

woonboerderij is een en al historische charme en modern woongemak. De 

fantastisch grote en lichte ruimtes, multifunctionele vertrekken en de 

perfecte afwerking maken dit een droom van een huis. De boerderij ligt 

prettig, aan een rustige straat met overwegend vrijstaande huizen en 

voormalige boerderijen, dichtbij het centrum van Angeren. De omgeving is 

dorps, groen en natuurrijk en de stad – zowel Arnhem als Nijmegen – is snel 

te bereiken. Voor wie buiten wil wonen maar niet achteraf, voor wie een 

historisch pand zoekt maar niet wil verbouwen, is dit dé kans.
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€ 849.000,- kosten koper
€849.000,-

Soort woning

Bouwjaar

Woonoppervlakte

Perceeloppervlakte

Aantal kamers

Aantal slaapkamers

eengezinswoning

1880

476 m2

865 m2
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Begane grond
Het pand is een T-boerderij: een langgerekt gedeelte – vroeger de deel en de 

stal – komen uit in een hoger, dwarsgeplaatst gedeelte, vroeger het woonhuis. 

Het volledige pand is nu in gebruik voor wonen en werken.

Voor het pand ligt een bestrate voortuin, die zorgt voor privacy aan de 

straatkant. Door het smeedijzeren hek kom je op de oprit langs het huis, waar 

plaats is voor meerdere auto’s. Loop je verder door naar achteren, dan kom je 

bij de voordeur, nog iets verder naar achteren is de poort naar de achtertuin.

Je komt de woning binnen in de hal met direct links de garderobe. Rechtdoor 

loop je een tweede hal in, die uitkomt in de woonkeuken.
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Begane grond
Deze ruimte is zoals alle vertrekken in het huis geweldig ruim: het 

‘werkgedeelte’ alleen al meet 30m2, het zitgedeelte nog eens 20m2. Toch doet 

de ruimte gezellig en warm aan, dankzij de mooie houten en stenen vloeren, 

de authentieke raampjes en de brede openslaande deuren naar de tuin. De 

keuken heeft een vergrijsde houtkleur en een zwart stenen werkblad. Hij is 

opgesteld in een l-vorm, met een apart kookeiland. Alle apparatuur die je 

nodig hebt is aanwezig en in de diepe laden heb je volop bergruimte. Het 

eetgedeelte biedt meer dan genoeg ruimte voor een grote eettafel. Dit deel 

van de keuken staat via dubbele deuren met glas in verbinding met de 

woonkamer.
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Begane grond
Ook deze ruimte is groot, licht en sfeervol. Met zo’n 10 bij 4,5 meter oppervlak 

kun je hier met je indeling en inrichting alle kanten op. De plek bij de gashaard 

is wellicht de aangewezen plaats voor een comfortabele loungehoek, maar die 

kun je met hetzelfde gemak ergens anders in de kamer kwijt. Ook hier ligt een 

vloer van hout en natuursteen, de wanden zijn gestuukt en gesaust in wit en 

zandkleur.
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Eerste verdieping
Een volgend paar dubbele deuren leidt naar een kantoorruimte, in het 

verlengde van de woonkamer. Dit is ook weer zo’n mooie lichte ruimte, met 

een neutrale, rustige afwerking. Je zou hier ook een mooie tv-kamer of een 

speelkamer kunnen maken.

De voormalige deel van de boerderij bestaat uit een aantal met elkaar 

verbonden ruimten. Vanuit de voortuin zijn er drie ingangen naar dit deel van 

het pand: een hoge dubbele (stal)deur in het midden en twee enkele deuren 

aan weerszijden. De enkele deur links komt uit in een hal met een trap naar de 

bovenverdieping. De deur rechts geeft toegang tot een ruime berging. De 

dubbele deur in het midden leidt naar een grote open ruimte, die voor vele 

doeleinden is te gebruiken. Vergaderzaal, kantoor, partyruimte, een mega 

speelplek, een studio of B&B…. Bedenk het maar! Rechts van de open ruimte 

is een kantoor van zo’n 10m2 alsmede een aparte technische ruimte.
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Eerste verdieping
De eerste verdieping bestaat uit vijf (slaap)kamers, een grote badkamer en een 

inloopkast. De kamers hebben alle vijf mooie afmetingen en zijn gezellig en 

comfortabel. Als slaapkamer, maar ook als werk-, speel of hobbykamer zijn ze 

alle vijf zeer geschikt. De kamers boven de voormalige deel hebben deels 

schuine wanden met daarin Velux dakramen. Alle kamers hebben een fijne 

daglichtinval. Op alle kamers en op de overlopen ligt vaste vloerbedekking, de 

wanden en plafonds zijn strak wit afgewerkt, met een enkele wand met een 

rustige accentkleur. De inloopkast is groot genoeg om de kleding van een 

gemiddeld gezin in kwijt te kunnen…

De badkamer op deze etage is groot (ruim 3,5 bij 6,5 meter) en uiterst luxe en 

comfortabel. Hij is ingericht met een xl ligbad, een bergmeubel met daarop 

twee wastafels, een ruime inloopdouche en een toilet. Er ligt een houten vloer, 

de wanden zijn wit. De drie ramen zorgen voor natuurlijk licht en ventilatie.
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Tweede verdieping
Op de tweede verdieping zijn nog eens drie (slaap)kamers en een ruime 

overloop. De houten dakspanten zijn hier zichtbaar, de wanden zijn allemaal 

strak wit afgewerkt en op de vloer ligt doorlopende vloerbedekking. Ook op 

deze etage is een badkamer met douche, wastafel en toilet. De ruimte is 

helemaal grijs betegeld, het sanitair is wit. Ook hier is een raam voor daglicht 

en ventilatie.
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Tuin
De grote tuin achter het huis ligt vrij, privacy heb je er volop. De tuin is volledig 

omzoomd door een schutting en een heg. Er is een groot terras met ruimte 

genoeg voor een buiteneettafel, loungeset of ligstoelen. Op het gazon is het 

fijn spelen en zonnen. In de twee grote buitenbergingen kun je je fietsen en 

alle tuinspullen kwijt. Tussen de bergingen in is een overdekt terras gemaakt, 

waar je in alle seizoenen buiten kunt zitten.
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Onderhoud
Het pand is in 2006 en 2007 volledig gerenoveerd, waarbij alles grondig is 

aangepakt. Alles – van de technische installaties tot de daken, van het sanitair 

tot het schilderwerk binnen en buiten – voldoet aan de eisen van deze tijd en 

kan nog jarenlang mee. Het huis is keurig afgewerkt, met mooie duurzame 

materialen en in neutrale kleurstellingen.
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Soort woning

Type woning

Bouwjaar

Bouwvorm

Ligging

Woonoppervlakte

Perceeloppervlakte

Inhoud

Aantal kamers

Aantal slaapkamers

Aantal woonlagen

Verwarming

Warmwater

Isolatie

Eigendom

Tuin

Hoofdtuin

Achterom

Kwaliteit tuin

Schuur / Berging

Aantal bergingen

Garage

Soort dak

Permanente bewoning

Onderhoud binnen

Onderhoud buiten

eengezinswoning

vrijstaande woning

1880

bestaande bouw

in woonwijk

476 m2

865 m2

1835 m3
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6

3

c.v.-ketel

c.v.-ketel

volledig geïsoleerd

eigendom

tuin rondom

tuin rondom

ja

normaal

vrijstaand hout

1

parkeerplaats

dwarskap

ja

goed

goed
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Wat vind jij
belangrijk?

Dat is voor iedereen anders.

Op onze website bij ons aanbod vind je wat voor jou belangrijk is 

bij het zoeken naar een nieuw (t)huis.

We maken het graag makkelijk voor je.

 Een uitgebreide glossy presentatie van al onze woningen;

 Handige weetjes in de buurt; waar is bij deze woning de dichtsbijzijnde school, bakker, supermarkt en het station als je 

veel met de trein reist?

 In de downloadsectie kun je de vragenlijsten bekijken en welke spullen er wel of niet meegaan bij de verhuizing;

 Google streetview. Als je nog even wil kijken hoe de woning ligt ten opzichte van de straat.

Bewoners per wijk

1450 (51%)

1405 (49%)

De Huisarts

0.9
minuten lopen

Het kinderdagverblijf

1
minuten lopen

Bewoners per gemeente

22898 (50%)

23284 (50%)

De school

0.8
minuten lopen

De supermarkt

0.8
minuten lopen

Gezinnen met kinderen

 met kinderen (45%)

 zonder kinderen (36%)

 eenpersoons huishouden (20%)

Leeftijd buurtbewoners (%)

 0 - 15 jaar (19%)

 25 - 45 jaar (22%)

 +65 jaar (19%)

 15 - 25 jaar (12%)

 45 - 65 jaar (30%)

 

Leeftijd in gemeente (%)

 0 - 15 jaar (17%)

 25 - 45 jaar (22%)

 +65 jaar (20%)

 15 - 25 jaar (11%)

 45 - 65 jaar (31%)

 

www.openmakelaars.nl

https://www.openmakelaars.nl


BEKIJK DE VIRTUELE TOUR

Scan de QR-code met uw smartphone en druk op het VR-icoon 

om deze woning op onze website in 3D te beleven. Zo kunt u de 

bezichtiging nog eens dunnetjes overdoen of 1 van onze andere 

woningen virtueel bezichtigen.

Tip: QR-code scanner app: i-nigma (gratis voor iPhone, Android, 

Windows Phone)

Nog een eigen woning te verkopen? Grote kans dat wij de koper 

van uw woning al kennen.

Kijk eens op onze site bij wonen/zoekopdrachten. Zelf een 

opdracht plaatsen kan natuurlijk ook.

Virtual Reality tour
Thuis de bezichtiging nog eens 
dunnetjes overdoen
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https://downloads.topr.nl/Uploads/360/Molenstraat_26_Angeren/vrtour.html


Woning bekeken,
wat nu?

MEER OVER MARK JACOBS

Mensen verbinden. Dat is een van de mooiste 

elementen van mijn werk als makelaar. Dat begint 

al bij de eerste ontmoeting van een iemand die 

zijn of haar woning wil verkopen. Ik doe 

onderzoek, geef advies en als ik aan de slag mag, 

zoek ik een geschikte koper. Het geeft enorm veel 

energie als dat naar ieders tevredenheid lukt.

Daarnaast is de veelzijdigheid van mijn werk 

geweldig! Geen dag is hetzelfde. Ik ontmoet 

dagelijks nieuwe mensen, zie veel verschillende 

huizen en mag me bezig houden met een van de 

belangrijkste dingen in een leven: een thuis. Heel 

bijzonder!

Mijn ideale lunch? Als je de boter weglaat, mag je 

me altijd storen voor een broodje gezond! 

Heerlijk, samen met een glas melk. Als toetje een 

mandarijn en een kiwi. Daarna een kopje koffie, 

zoals ‘ie bedoeld is, zwart.

Mark weet alles over deze 
woning.

Ben je verkocht of wil je 
nogmaals kijken?

Neem dan contact op met ons.

  Mark@openmakelaars.nl

  024 - 20 40 400

  06- 21 88 2222

de meer voor minder makelaar

 024 - 20 40 400

 St. Annastraat 185

6524 EW Nijmegen

www.openmakelaars.nl

https://www.openmakelaars.nl
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