
Thuis in Twente

Hengelo | € 275.000 k.k.
Wolter ten Catestraat 57 K



Wolter ten Catestraat 57 K

Dit bijzondere "LOFTAPPARTEMENT", gelegen in het fraaie gemeentelijke monument "De 
Raedt", is in architectonisch opzicht een "parel van naoorlogse wederopbouw". Het 
voormalige kantoorgebouw, bij de échte Hengeloërs bekend als "De Raad van Arbeid" is 
gerealiseerd in 1951 en in gebruik geweest tot 2015. 

Na bestemmingswijziging en grondige renovatie in 2017 zijn er moderne woningen 
gerealiseerd, waarbij  het gebouw aan de buitenzijde intact is gebleven. Het kleinschalige 
complex bevindt zich op loopafstand van alle centrumvoorzieningen zoals station-NS, 
bioscoop, schouwburg, bibliotheek en gezellige horeca. 




Wolter ten Catestraat 57-K betreft een appartement met 2 woonlagen: de begane grond (ca. 
50 m2) en entresol (ca. 30 m2). Het hoge plafond, de fraaie vide en het hoge raam met 
uitzicht op het achtergelegen park maken de woning tot iets bijzonders. 

Materiaalgebruik en afwerkingsniveau zijn uitstekend (nieuwstaat) zodat het zonder 
aanpassingen kan worden betrokken. 




Indeling gemeenschappelijk gedeelte: De entree met brievenbussen en beltableau biedt 
toegang aan het fantastische "atrium", een open opvallend lichte ruimte van waaruit de 
individuele woningen zijn te bereiken. Vanzelfsprekend hoort bij deze woning een afgesloten 
privé-parkeerterrein en een royale berging in het souterrain. 

Daarnaast beschikt het gebouw over gemeenschappelijke fietsenbergingen. Het park aan de 
achterzijde is in gemeenschappelijk gebruik bij de bewoners.




Appartement: Entree/hal, videofoon, meterkast, toilet, technische ruimte met opstelplaats cv 
en wasmachines. Woonkamer met fraai uitzicht op het park aan de achterzijde en voorzien 
van moderne PVC vloer, lichte keuken voorzien van inbouwapparatuur. De entresol staat door 
de vide in open verbinding met de begane grond en is ingericht als slaapverdieping. Deze 
verdieping is voorzien van een laminaatvloer. 

Reeds bij de bouw hebben de bewoners ervoor gekozen de badkamer naar de entresol te 
verplaatsen. De badkamer beschikt over een douche, (tweede) toilet en voldoende 
bergruimte.



Wolter ten Catestraat 57 K

Bijzonderheden:

- bouwjaar: oorspronkelijk ca. 1951 / in 2017 volledig gerenoveerd;

- woonoppervlak ca. 80 m² / inhoud ca. 265 m3;

- gemeenschappelijk tuin aan de achterzijde gelegen;

- gezonde en actieve VVE / servicekosten € 144,66 per maand;

- ieder appartement heeft de beschikking over een parkeerplaats;

- Energielabel A+;

- het gehele pand is als gemeentelijk monument aangemerkt;

- in de koopakte zal een 10% waarborgsom of bankgarantie worden opgenomen.

- aanvaarding: in overleg, dit jaar nog mogelijk!!




Interesse in dit huis? Schakel direct uw eigen NVM-aankoopmakelaar in. Uw NVM-
aankoopmakelaar komt op voor uw belang en bespaart u tijd, geld en zorgen. Adressen van 
collega NVM-aankoopmakelaars in Twente vindt u op www.funda.nl.



Kenmerken

Bouw

Oppervlakten en inhoud

Indeling

Energie

Soort woonhuis portiekflat
Type woning appartement
Bouwjaar 2017

Wonen 79 m²
Overig inpandige ruimte -
Gebouwgebonden buitenruimte -
Perceel 0 m²
Inhoud 285 m³

Aantal kamers 2
Aantal woonlagen 2

Energielabel A+
Isolatie dakisolatie, muurisolatie, vloerisolatie, dubbel glas
Verwarming c.v.-ketel
Warm water c.v.-ketel
Cv-ketel HR Intergas 2017















Plattegronden



Plattegronden



Plattegronden



Kadastrale gegevens

Bestemmingsplan


Het bestemmingsplan is te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl of ter inzage bij de 

gemeente.

Adres

Wolter ten Catestraat 

Postcode, plaats

7551 HX, Hengelo

Gemeente

Hengelo, Overijssel

Sectie / perceel 

O, O, O / 5905, 5905, 5905

Perceeloppervlakte

0 m²



Locatie in Hengelo



Aanvullende diensten

Wat is uw huis waard? 

Wilt u uw huis verkopen? Dan is dit hét moment. De lage hypotheekrente en de blijvend 
aantrekkende woningmarkt in Twente zorgen voor een ideaal moment om uw huis in de verkoop te 
zetten. En bovendien kan uw huis zomaar meer waard zijn dan u denkt. Laat u goed voorlichten en 
begin met een vrijblijvende waardebepaling. U weet dan snel wat uw woning waard is en wij 
vertellen u meteen over onze persoonlijke aanpak. Onze makelaars komen graag naar u toe om u te 
ontmoeten!





 Zoekopdracht

Precies in beeld wat je zoekt maar jouw droomwoning nog niet gevonden? Laat dan een gratis 
zoekopdracht bij ons achter. Als ingeschreven zoeker wordt u als eerste, vaak zelfs al enkele dagen 
voordat het aanbod op Funda komt, geïnformeerd over huizen die bij uw woonwensen passen!



Onafhankelijk hypotheekadvies

Hoe ziet uw financiële situatie eruit? Kunt u de hypotheeklasten dragen, zodat u ook in uw 
droomhuis comfortabel kunt blijven leven? Het is verstandig om - nog voordat u huizen gaat 
bezichtigen - met een financieel adviseur om tafel te gaan. Zo voorkomt u eventuele teleurstellingen 
wanneer u uw droomhuis op het oog heeft. Onze onafhankelijke hypotheekadviseur vertelt u alles 
over uw financiële mogelijkheden.




Of het nu gaat om een nieuwe hypotheek, een oversluiting, een overbrugging of een verbouwing, 
zelfs voor een Duitse (verhuur)hypotheek kunnen zij de mogelijkheden met u doornemen.




Snelder Zijlstra Hypotheken werkt volgens een vast stappenplan:




- Vrijblijvend oriënterend gesprek en kennismaking

- Advies op maat op basis van uw wensen en mogelijkheden

- Aanvraag hypotheekofferte

- Afwikkeling hypotheekdossier




Uiteraard zullen zij u van tussentijds rente advies voorzien, verzorgen zij de nazorg en blijven zij 
gedurende de looptijd van de hypotheek uw aanspreekpunt. Dit alles voor een voordelig all-in tarief 
zodat u op voorhand weet waar u aan toe bent, wel zo prettig!



Over ons

Wilt u uw huis verkopen? Of bent u op zoek naar uw nieuwe droomhuis? Maak dan kennis met 
Snelder Zijlstra Makelaars, het sterkste makelaarskantoor in Twente. Bij ons krijgt u te maken met 
makelaars die oprecht oog hebben voor uw persoonlijke situatie. 





 Volg ons op social

@snelderzijlstra

@snelderzijlstra

@snelderzijlstramakelaars

Bornsestraat 1-101, Hengelo

hengelo@snelderzijlstra.nl


snelderzijlstra.nl  |  074 291 58 40

https://www.facebook.com/snelderzijlstra
https://www.instagram.com/snelderzijlstra/?hl=nl
https://www.youtube.com/channel/UCj_TXpRqskRO0mCDGXu_kwA

