
BOSKAMP 45-45A
OLST
Heel soms kom je een pareltje tegen en wij denken dat we er hier een gevonden hebben.

U wordt van harte uitgenodigd om dit eens met eigen ogen te komen bekijken.



WOON-/ WERKMOLEN

Voor u ligt de brochure met informatie over de woning waarin u 

interesse heeft. Om u een goede indruk te geven, vindt u in deze 

brochure veel informatie over dit prachtige en unieke vastgoed.

Deze woning draagt het waardevolle predikaat BUITENSTATE.

Een BUITENSTATE is een vrij gelegen – one of a kind – woning 

in het buitengebied. Een woning  waar de beleving van rust en 

ruimte centraal staat en waar vrijheid heerst. Een niet-alledaags 

onroerend goed met optimaal woongenot en veel mogelijkheden.

Geeft deze brochure u een (buiten)goed gevoel?

Uw BUITENSTATE makelaar nodigt u van harte uit voor een bezich-

tiging. De woning kan u op papier aanspreken, maar de emotie 

en zintuigprikkeling die de woning teweeg brengt, voelt u alleen 

ter plekke. Tijdens een bezichtiging krijgt u informatie over de 

woning en de omgeving. U kunt al uw vragen aan onze makelaar 

voorleggen.

Is dit uw buitenkans…?

Schep Makelaardij, Alex Peters T  06 53 67 82 12



BUITENSTATE - BUITENKANSEN IN WONEN

Te koop een woon-/werkmolen met  

aangrenzend een royaal woonhuis en 

loods,  schitterend gelegen op een  

kavel van 1.400 m2 met vrij uitzicht 

over de landerijen die ontstaan zijn uit 

de ontginning van de bossen.

Dit object biedt tal van mogelijkhe-

den, waarbij gedacht kan worden aan 

meerdere woonverblijven (woongroep). 

Ideale combi van wonen en werken, 

ook schitterende B&B mogelijkheden, 

mantelzorg etc…

Boskamp zelf is een buurtschap met 

school, winkel, kerk en café. Het ligt 

circa 2 km van Olst vandaan met alle 

voorzieningen en circa 12 km van de 

Hanzestad Deventer.

Het fraaie woonhuis beschikt over een 

riant woonoppervlakte van circa 275 

m2 en is in de afgelopen jaren ver-

bouwd en gemoderniseerd.





BUITENSTATE - BUITENKANSEN IN WONEN

Indeling begane grond

Royale entree van  ca. 25 m2  met 

toilet, garderobe kast, meterkast, 

fraaie woonkamer ca. 80 m2 met mooie 

vergezichten, ruime  complete woon-

eetkeuken circa 53 m2 met aansluitend 

bijkeuken ca. 14 m2 en achter-entree 

met hal ca. 14 m2.

Eerste verdieping: Ruime overloop ca. 

23 m2, drie slaapkamers, respectie-

velijk circa 26 m2, 18 m2 en 17 m2 en 

Wellness afdeling met onder andere 

sauna  ca. 19 m2;

Tweede verdieping: ruime zolder via 

vlisotrap bereikbaar.



BUITENSTATE - BUITENKANSEN IN WONEN



Intern woonappartement

Intern woonappartement gelegen tussen het woonhuis en de molen.

Deze bestaat uit een entree, badkamer/toilet, slaapkamer, keuken en living van in 

totaal ca 82 m2;





DE MOLEN

De Molen (voormalige stellingmolen) is gebouwd in 1849 en van haar wieken 

ontdaan in 1931. Veel van de oorspronkelijke materialen zijn gebruikt in de trans-

formatie van korenmolen naar woon/praktijk ruimte.  De molen beschikt over een 

ruime begane grond etage  van 119 m2 ingericht als kantoor/werkruimte. 

Eerste verdieping: leefruimte en een keuken , totaal ca. 56 m2

Tweede verdieping: woonlaag met sanitair en hal ca. 38 m2

Derde verdieping: hal en slaapkamer ca. 35 m2;

Vierde verdieping: ruimte van ca. 35 m2



BUITENSTATE - BUITENKANSEN IN WONEN

LOODS

Naast de molen staat een goed geoutilleerde loods van circa 195 m2 , prachtig 

geschikt voor het stallen van bijvoorbeeld old-timers of ruimte in beslag nemende 

hobbies.



KERNKWALITEITEN VAN DIT OBJECT

•�Prachtige�ligging

•�Ruime�kavel�1400�m2

•�Multifunctioneel�object

•�Woonwerk��gebruiks�–oppervlakte�circa�598�m2�

•�Vanaf�2000�is�er�veel�gemoderniseerd�en�thans�is�de�eindfase�bereikt�



WWW.BUITENSTATE.NL

Schep Makelaardij

Lopikerplein 2

2871 AN  Schoonhoven

Makelaar Alex Peters

T 0653 67 82 12

E a.peters@schep.nl

www.landelijkwonen.nl

Een BUITENSTATE makelaar is gese-

lecteerd op grond van zijn of haar 

jarenlange aantoonbare ervaring en 

deskundigheid. Hij is geworteld in het 

buitenleven. Hij is vertrouwd met de 

plaatselijke gewoonten en gebruiken. 

Hij zal u deskundig voorlichten tijdens 

de bezichtiging. Hij laat u de rust en de 

ruimte van de woning ervaren. Eigen. 

Solide. Aangenaam. En net een beetje 

anders.

Wilt u meer informatie? Of heeft u inte-

resse in een bezichtiging? Neem dan 

gerust contact met ons op.


