
Maasveldweg 5 
Broekhuizenvorst

‘Vrijheid’ krijgt hier wel een hele 
bijzondere betekenis



Men zegt weleens; “Vrijheid is onbetaalbaar.” 

Toch is dat betrekkelijk. Waar u in de 

Randstad genoegen moet nemen met een 

loft of appartement, koopt u voor hetzelfde 

bedrag in een van de andere provinciën alle 

vrijheid die u zich maar wenst.

Deze villa aan de Maasveldweg 5 in 
Broekhuizenvorst is daar een goed voorbeeld van. 
Gelegen op een perceel van 1513 m² grond beschikt 
u hier over vier (of naar wens 6) slaapkamers, een
kantoor, een ruime en luxe keuken, tuinkamer,
3 badkamers, 5 toiletten, een inpandige garage
met opstelplaats voor twee auto’s en meerdere
motoren/fietsen, een luxe en riant zwembad,
en een tuinhuis met aparte keuken, douche en
eetruimte. Vrijheid onbetaalbaar? Oordeelt u zelf.



Maasveldweg 5
5871 BE Broekhuizenvorst
€ 1.545.000 ,- k.k.

GBO: 429m2

Inhoud: 1925m3

Perceel: 1513m²

Slaapkamers: 6

Badkamers 3



De villa ligt op een mooie plek langs de 
Maasveldweg, tegenover een natuurgebied dat 
grenst aan de rivier de Maas. Vanuit de woning 
kunt u de schepen zien varen. In combinatie 
met het natuurgebied een uitzicht dat niet 
snel zal vervelen. Over vrijheid gesproken.

Eenmaal binnen in de woning valt direct op met 
hoeveel zorg en smaak deze woning opgebouwd 
is. Een imposante gang, speelse zichtlijnen 
door de splitlevel indeling en een smaakvolle 
combinatie van materialen zoals Amerikaans 
walnoten hout, glas en metaal, met een mooie 
zwarte basalt natuursteenvloer als basis.

Over vrijheid gesproken



De riante woonkeuken vormt het centrum van 
het huis. Hier komt u samen om te koken, te eten 
en te ontmoeten. Kookavondjes met vrienden, of 
lekker lang tafelen met uw gezin. Afgewerkt met 
de mooiste materialen en voorzien van alle ruimte 
en inbouwapparatuur die u zich maar wenst.

De tuinkamer zelf heeft al een flinke afmeting, 
maar doet nog ruimer aan door de zichtbare 
dakconstructie met de spanten van Frans eiken en 
grote raampartijen aan alle 4 de zijdes met zicht 
op de tuin met zwembad en de Maasbedding. De 
blikvanger is de op maat gemaakte kroonluchter 
van geweien, passend in de ambiance van 
de tuinkamer. Verder is de open haard een 
eyecatcher en zijn de speciale luidsprekers 
onzichtbaar achter het stucwerk weggewerkt.



dubbele wastafel, kasten en verwarmde spiegel. 
De aanwezige inloopkast kan in een handomdraai 
worden omgetoverd naar een extra ruimte met 
ligbad (voorzieningen aanwezig). Verder beschikt 
de badkamer over dubbele openslaande deuren 
naar het dakterras. Dat wordt wakker worden 
met uitzicht op de Maas. Wie kan dat nu zeggen?
De derde verdieping bestaat uit onder andere 
een zeer grote slaapkamer met eigen badkamer 
met toilet en douche, elektrisch bedienbare 
Velux dakramen met geïntegreerde zonwering 
en rolluiken. Verder is hier de technische ruimte 
met cv-installatie en een inpandige berging.

De verdiepingen
Op de eerste verdieping zijn twee slaapkamers, 
een badkamer en separate toiletruimte gesitueerd. 
Een derde kamer is in gebruik als kantoor.

Alle bedden, meubelen en (wand)kasten zijn op 
maat gemaakt, in de stijl van de woning. Deze 
kunnen bij de verkoop worden overgenomen. Zo 
hoeft u alleen uw eigen spullen mee te nemen. 
Dat is pas instapklaar. De badkamer is voorzien 
van een ligbad, inloopdouche en een wandmeubel 
met dubbele wastafel spiegel en kasten.

De master bedroom is gelegen op de tweede 
verdieping. Met de zichtbare dakconstructie 
met de spanten van Frans eiken en grote 
raampartij en uitzicht op de Maas doet de 
kamer erg ruim aan. De slaapkamer beschikt 
verder over een op maat gemaakt bedmeubel 
met geïntegreerde koelkast en televisie.

Aangrenzend is een eigen riante privé badkamer 
met eigen toilet en bidet, een ruime twee 
persoons inloopdouche en wandmeubel met 







De woning beschikt over een inpandige 
garage met opstelplaats voor twee auto’s en 
meerdere fietsen of motoren. Op de eigen 
(verwarmbare) oprit is ruimte voor acht auto’s.

Daarnaast is er een kelder met twee ruimtes 
welke geschikt zijn als extra slaapkamers, 
hobbyruimte, fitness en/of saunaruimte. Verder is 
er de technische ruimte en een aparte wijnkelder.



naar wens in verschillende kleuren geschakeld 
kan worden. Voor de kleine kinderen is er 
een speciaal afgesloten ondiep speelgedeelte 
met een vloerafwerking van zwarte basalt.

Naast het zwembad ligt het tuinhuis. Hier kunt u 
na het zwemmen een snelle douche (binnen of 
buiten) nemen en lekker aanschuiven aan de tafel. 
Het tuinhuis heeft een douche, toilet, berging en 
technische ruimte. Verder is het tuinhuis voorzien 
van inbouwspots, inbouwspeakers en beschikt 
het over een buitenkeuken met koelkast, grilplaat 
en gasbrander. Zo is een zomerse maaltijd snel 
op tafel gezet. Ook is er nog een zithoek met 
televisie(aansluiting) en gashaard aanwezig en 
zorgt hier een infraroodverwarming op de de 
frissere avonden voor de gewenste temperatuur.

Buitenruimte
Aangrenzend aan de woonkamer is een groot 
overdekt terras met een buitenkeuken met 
koelkast, grilplaat en gasbrander. Alle gekozen 
materialen en afwerking zijn afgestemd op de 
materiaalkeuzes in huis. Het terras is door middel 
van elektrisch bedienbare screens af te sluiten 
en middels infrarood verwarming te verwarmen.

Een prachtig zwembad
Tussen de woning en het tuinhuis ligt een prachtig 
zwembad van een forse afmeting in een onder 
architectuur aangelegde tuin met een vijverpartij. 
Een fraaie blikvanger waar u van kunt genieten 
zodra het weer het toelaat. Het zwembad is 
te verwarmen (warmtewissselaar), heeft twee 
waterspuwers en onderwaterverlichting die 





Ons kantoor

Winschoterdiep 50 
9723 AB Groningen

050 204 1292

info@anderzmakelaar.nl

www.anderzmakelaar.nl




