Vordensebosweg 3 te Vorden
Imposant landhuis met zwembad en orangerie op een perceel van 1,4 ha

Dit imposante landhuis met koninklijke allure nabij kasteel Vorden
in het prachtige coulisselandschap van de Achterhoek,
overstijgt alle definities van comfort en luxe, heeft een
uitzonderlijk hoog afwerkingsniveau waarbij uitsluitend
met hoogwaardige materialen is gewerkt.

Carpe Diem is een in 2003 gesticht landhuis te midden van een schitterend volgroeide
landschapstuin van 1,4 hectare op slechts 300 meter van Kasteel Vorden. Het omheinde
terrein grenst aan de voorzijde aan een bosweg en aan de achterzijde loopt een idyllisch
pad langs de Baakse Beek naar het centrum van Vorden met alle voorzieningen. De
bosrijke omgeving met acht kastelen is een geliefd wandelgebied aansluitend op het
Pieterpad.
Het zachtgeel gepleisterde ontwerp is het resultaat van een intensieve samenwerking
met architect Egbert Hoogenberk. Bordessen, zuilen en de grote vijver met majestueuze
fontein (zuiden) geven het huis een historische aanblik die helemaal in de omgeving past.
Een statige oprijlaan leidt naar de court aan de achterzijde en de dubbele garage, voorzien
van automatische deuren, onder het talud met een ondergrondse verbinding naar het huis.
Aan de westkant is een verwarmd zwembad met orangerie annex luxe gastenverblijf in
bijpassende stijl. Het zwembad is voorzien van een automatische zuiveringsinstallatie en
afdeklamellen. Verscholen tussen de bomen bevindt zich nog een grote tuinschuur met
garagedeur.

Het landhuis bezit een onovertroffen niveau aan comfort en voorzieningen. De tuin
heeft een sprinklersysteem, videobewaking en automatische toegangspoort; het huis
zelf is voorzien van alarminstallatie, bliksemafleider, brandmelders, terrasverwarming,
elektrische ramen en rolluiken, WKO-installatie, centraal stofzuigersysteem, verlichting met
bewegingssensors en een lift. Alle functies zijn bovendien met domotica te bedienen.
Het interieur is tot in perfectie gedetailleerd. Daarbij is gebruik gemaakt van hoogwaardige
materialen en ambachtelijke technieken als eiken parket in visgraatpatroon met sierranden,
marmeren vloertegels in open boek, aanrechtbladen van gepolijst hardsteen, deuren en
spiegels met decoratief geslepen glas en gebeeldhouwde, antieke schouwen. Kasten,
keukens en wastafelmeubels zijn stuk voor stuk ontworpen door Piet Boon. Door de
weloverwogen indeling en tuinoriëntatie is er rondom een fenomenaal uitzicht en op de
terrassen optimaal zon.
Wij nodigen u van harte uit voor een indrukwekkende bezichting.

Vordensebosweg 3 te Vorden
• Sfeer, stijl, ruimte, privacy en woongenot
• Zeer luxe en fraaie afwerking
• Tuinligging op het zuiden
• Wijnkelder- fitnessruimte- huisbioscoop
• Verwarmd zwembad en orangerie/gastenverblijf
• Fraai aangelegde tuin en fontein
• Domotica
• Inhoud woning 2.174 m³
• Inhoud bijgebouw 217 m³
• Woonoppervlakte: 437 m²
• Overige inpandige ruimte 233 m²
• Perceelgrootte 1,4 ha
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