Nieuwe Schoolweg 14 te Hoge Hexel
Paradijselijk wonen in Overijssel

Vanaf de lange oprijlaan heb je een riant uitzicht op het
uitgestrekte gazon, de grote vijverpartij, de oude bomen en
de statige rododendrons.

Aan de Nieuwe Schoolweg te Hoge Hexel ligt een in 1988 gebouwd design landhuis op
een bosrijk domein van ongeveer 3.9 hectare. Het hoger gelegen landhuis ondersteunt
door de moderne stijlelementen en de toepassing van veel glas de schoonheid van het
glooiende landschap. Het pad naar de hoofdentree versterkt dit beeld. In 2009 hebben
de huidige eigenaren, onder auspiciën van de oorspronkelijke architect, het landhuis
verbouwd en aangepast aan het moderne wooncomfort.
Naast de halfopen hal bevinden zich links de sfeervolle bibliotheek annex muziekkamer en
rechts de grote woonkamer. Deze living is een exceptionele, door de hoge raampartijen
in natuurlijk licht badende ruimte. De schuin aflopende hoge plafonds geven een extra
dimensie aan het lounge gedeelte met openhaard en het naastgelegen eetkamergedeelte.
Waar je je ook bevindt is er geen enkele belemmering om optimaal te genieten van het
natuurschoon. Deuren geven toegang tot de beide terrassen. Aansluitend aan de living
bevindt zich de strak uitgevoerde open keuken, voorzien van alle moderne apparatuur.
Tegenover de bibliotheek bevinden zich de logeerkamer met daarnaast een eigen
badkamer en de waskamer.
Via een overloop kom je in de royale vijfhoekige master bedroom met luxe badkamer en
suite. Schuifdeuren in de master bedroom geven toegang tot een lager gelegen terras

en de patio. Vanaf de overloop leidt een eikenhouten trap naar het grote multifunctionele
souterrain met een pantry.
Door de glazen binnendeuren en doordat overal eikenhouten visgraatparket ligt lopen
alle ruimtes van het landhuis in elkaar over. Niet onvermeld mag blijven dat het landhuis
goed geïsoleerd is en dat verdekt op het platte gedeelte van het dak zonnepanelen
liggen. Verder zijn er veel bijgebouwen. Direct achter het huis staat een grote hobbyruimte
annex atelier en garage. Iets verderop, naast de moestuin, bevinden zich nog drie mooie
tuinschuren die als garages en opslag voor de tuinmachines gebruikt worden.
Het imposante natuurbos met hazen en reeën straalt een oase van rust en buitenleven
uit. Aan de rand van de open plek staat in alle privacy het hoger gelegen boshuisje.
Dit beschikt naast een heerlijk zonneterras over een sauna, een douche met toilet en
daaronder een ruime kelder.
Hoge Hexel (gemeente Wierden) ligt centraal in Overijssel, op circa 10 minuten rijden van
Almelo en 30 minuten van Deventer, Zwolle en Enschede. Ook de snelwegen A1 en A35
liggen in de directe nabijheid en de vliegvelden in Amsterdam en Düsseldorf liggen op
circa anderhalf uur rijden.

Nieuwe Schoolweg 14 te Hoge Hexel
• In 1988 onder architectuur gebouwd design
landhuis
• In 2009 onder architectuur verbouwd en
aangepast aan modern wooncomfort
• Multifunctioneel souterrain met pantry
• Masterbedroom met luxe badkamer en suite
• Grote hobbyruimte annex atelier en garage
• Drie tuinschuren
• Uitstekend geisoleerd (energielabel A) en platte
dak voorzien van zonnepanelen
• Perceel 3,9 ha
• Woonoppervlakte 253 m²
• Inhoud woning 952 m³, inhoud bijgebouw 606 m³
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