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Het herenhuis “Parnassia” dateert uit 1915 en heeft nog vele mooie originele details 
behouden. De woning heeft jaren dienst gedaan als gezinsvervangend tehuis. De 
bijzondere vormgegeven architectuur van het huis geeft het pand haar statige 
karakter. De woning ligt zeer gunstig ten opzichte van het centrum van Winterswijk. 
De tuin van de woning ligt op het zuiden. Het herenhuis staat op een perceel van 820 
m2. Aan de achterzijde is de berging/bijkeuken tegen de woning aangebouwd. 
Bijgebouwen kunnen aan de achterzijde gebouwd worden. 

De woning dient grondig gerestaureerd en gerenoveerd te worden en is door de 
prettige omvang goed te bewonen door zowel een klein als groot gezin. Het dak en de 
vele houten detailleringen vragen het nodige onderhoud, evenals de vele in matige tot 
slechte staat verkerende houten kozijnen, het stuc- en schilderwerk. Het herenhuis is 
gedeeltelijk voorzien van dubbelglas. Ook beschikt het huis over centrale verwarming. 
Het pand staat niet op de monumentenlijst, waardoor aanpassingen gemakkelijk te 
realiseren zijn.  
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In Winterswijk vind je rust, ruimte en volop woonplezier. Winterswijk is een 
aantrekkelijke plaats om te wonen. De kracht zit in het bruisende centrum, een 
veilige, groene omgeving die is benoemd tot Nationaal Landschap en alle 
voorzieningen binnen handbereik.

In Winterswijk wonen, betekent in Winterswijk léven. Door de regiofunctie hebben 
we veel voorzieningen die een grote stad niet misstaan. Zo is er een theater, 
muziekschool, station, bioscoop, vele sportaccommodaties, een overdekt zwembad en 
een streekziekenhuis met huisartsenpost. 

Bovendien is er een ruim aanbod aan kinderopvang en scholen in het basis- en 
middelbaar onderwijs. Ook op sociaal vlak is Winterswijk een fijne plaats om te leven. 
De inwoners zijn gastvrij en gemoedelijk en hebben ‘noaberschap’ hoog in het 
vaandel staan. Winterswijk heeft bovendien een actief verenigingsleven op het gebied 
van sport en cultuur.

Gemeente Winterswijk is goed bereikbaar via de N318 en via Duitsland. Dankzij de 
fijnmazige infrastructuur zijn vele grote en kleine steden uitstekend bereikbaar. Zo 
bent u met de auto in 20 minuten in Lichtenvoorde (13,6 km) en Aalten (14,2 km) en 
na 40 autominuten rijden in Doetinchem (37,2 km). 
Amsterdam ligt op twee uur rijden (164 km). 

Ook is Winterswijk bereikbaar via het openbaar vervoer. Winterswijk beschikt over 
een eigen NS-station (spoorlijn Winterswijk-Arnhem en Winterswijk-Zutphen). Zo 
bent u met de trein in 10 minuten op het station van Aalten. Daarnaast bent u binnen 
35 minuten in Doetinchem en Zutphen binnen een uur in Arnhem. 

Winterswijk en omgeving





Indeling

Begane grond
Entree met ruime hal, royale woonkamer met serre (thans in tweeën gedeel door 
scheidingswand), eetkamer/zitkamer, keuken met berging. Onder de trap naar de 
eerste verdieping is het toilet gesitueerd.

Kelder
De woning  beschikt over een kelder. 

Eerste verdieping 
Op de eerste verdieping zijn 5 slaapkamers, een toilet en doucheruimte gesitueerd. 
De ruimte leent zich om meerdere slaapkamers samen te voegen, zodat er 3 a 4 royale 
slaapvertrekken ontstaan. Twee slaapkamers beschikken over een balkon. 

Tweede verdieping 
Op de tweede verdieping is een eenvoudige 6e slaapkamer aanwezig en een royale 
berg/zolderruimte.
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Feiten & Cijfers
In kort bestek

Herenhuis Parnassia
Wilhelminastraat 33, 7101 CP te Winterswijk

Kadastraal bekend  : Gemeente Winterswjk, sectie L nummer 110

Bouwjaar   : 1915
Perceeloppervlakte : 820 m2
Inhoud   : 1.066 m3
Woonoppervlak  : 245 m2
Kamers   : 7 (waarvan 6 slaapkamers)

Indeling
Begane grond
Hal - Woonkamer met serre - eetkamer/zitkamer - keuken met berging - Toilet

Kelder 

Eerste verdieping
Overloop - 5 slaapkamers - Toilet - Doucheruimte 

Tweede verdieping
Overloop - 1 Slaapkamer - Berg/zolderruimte

Vraagprijs: € 350.000,-  k.k.

  





Witte Rentmeesters en Makelaars is een allround rentmeesterskantoor. Het accent in de 
werkzaamheden ligt op het beheer van particuliere landgoederen en de advisering bij aan- en 
verkoop van agrarisch onroerend goed. De makelaardij vormt een logisch vervolg op deze 
activiteiten. Het betreft voornamelijk aan- en verkoop van bijzondere objecten in het exclusieve 
segment, zoals landgoederen, boerderijen en monumenten.
Witte Rentmeesters en Makelaars is uitstekend ingevoerd op het gebied van landelijke objecten. 
Bij de begeleiding, het adviseren, onderhandelen en correct afwikkelen van de transacties maakt 
Witte Rentmeesters en Makelaars gebruik van de ruime ervaring die gedurende vele jaren is 
opgebouwd.

Witte Rentmeesters en Makelaars
Burgemeester Vrijlandweg 6
6997 AC  Hoog-Keppel
Telefoon 0314 382121
Fax 0314 382352
info@witterentmeesters.nl
www.WitteRentmeestersEnMakelaars.nl
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