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Op een unieke locatie met vrij uitzicht over het direct aangrenzende natuurgebied 
en in de directe nabijheid van de A18, het bus/treinstation, een buurtcentrum en het 
winkelcentrum van Doetinchem: Woonboerderij “De Kleine Holte” met 
kantoor/praktijkruimte en bestaande boerenschuur. 
Dankzij de natuurlijke ligging van de sfeervolle boerderij biedt het aangrenzende 
natuurgebied bescherming voor de reeën welke nabij de woning hun leefomgeving 
hebben.
 

De  woning kan multifunctioneel worden ingezet. Er is ruimte voor wonen en 
werken, atelier, theaterruimte, ontmoetingsplek etcetra. Het is mogelijk om de vrijsta-
ande, oude kapschuur (75 m2) te vervangen door een garage/berging/werkplaats/ate-
lier of een mantelzorgwoning. Bij deze laatste mogelijkheid is wel een indicatie vereist. 
De aangebouwde bedrijfsruimte (75 m2) met eigen toegang en toilet, pantry en slaap-
plek op de entresol kan worden uitgebreid met een badkamer zodat het huis geschikt 
is voor dubbele bewoning. Er is een schetsontwerp voor inbreiding op de verdieping 
van het voorhuis met en slaapkamer, douche en toilet aanwezig. 

Voor meer informatie over “De Kleine Holte” verwijzen wij u gaarne door naar de 
website: www.dekleineholte.nl

“De Kleine Holte”







Wonen op “De Kleine Holte”

Wonen op “De Kleine Holte” heeft ons altijd de mogelijkheid geboden om het beste van 
twee werelden te combineren. We genieten van een landelijk gelegen authentieke 
woning met vrij uitzicht, veel groen en natuur om ons heen en een natuurgebied dat 
grenst aan ons erf. Tegelijkertijd is het slechts 10 minuten fietsen om het centrum van 
Doetinchem te bereiken en circa 10 minuten lopen om bij het station te komen. Waar 
vind je zoiets? Het is een wonderlijke, maar buitengewoon optimale mix gebleken. De 
kinderen hebben nooit ver hoeven reizen naar hun school; al het voortgezet onderwijs 
is in de directe omgeving voorhanden. En ook vriendjes en vriendinnetjes zijn altijd 
onder loop- of fietsbereik geweest. Tegelijkertijd hebben ze eindeloos hutten 
kunnen bouwen, konijnen en kippen kunnen houden en later een stel paarden. Ooit 
was een van de paarden uitgebroken; we hebben haar teruggevonden op het plein van 
de school van een van de dochters.

De ruimte, de rust, de stilte is weldadig. Het is heerlijk om de kroppen sla groot te zien 
worden en je eigen aardappels te kunnen rooien. Alleen de tomaten willen nooit zo 
lukken: die vragen om een kas om hen te beschermen tegen het Hollandse klimaat. 
Gelukkig is daar wel genoeg ruimte voor. Voor ons is het er nooit van gekomen een kas 
te bouwen.

De boerderij zelf is groot, open en tegelijk prettig intiem met een afwisseling van 
heel hoge plafonds en wat lagere gedeeltes. Overal biedt het huis prachtige uitkijkjes 
naar buiten en zicht op de tuin met daarin soms de langs wandelende reeën en hazen 
en spechten. Bij de ondiepe vijver, vlak voor de deelramen, hebben we menig konijn, 
eekhoorntje en zo nu en dan een ree betrapt op drinken. Het is een geliefde plek voor 
allerlei vogels om te badderen en hun toilet te maken.

Het huis is ook zo ingedeeld dat er meerdere activiteiten tegelijk mogelijk zijn, zonder 
dat deze elkaar storen. De grootte van de ruimtes variëren ook van een intieme 
tv-kamer (de Engelsen noemen zoiets een ‘snug’) tot een grote deelkamer waar we 
traditioneel altijd de Kerstmaaltijd met de hele familie nuttigen; alleen onze kamer is 
groot genoeg om iedereen te herbergen.

Het huis kent nog steeds veel authentieke en karakteristieke details die we met zorg 
gehandhaafd hebben. Het maakt het huis bijzonder en bepaalt veel van de sfeer. Het 
is ook een heel oude plek, we hebben ontdekt dat bewoning terug gaat tot 1326, maar 
vermoedelijk nog eerder. De oude rivierduinen die in de directe omgeving liggen, zijn 
de enige nog in tact zijnde rivierduinen in dit gebied.



De bijzondere ecologie van het gebied maakt dat de directe omgeving van onze boerderij 
ook interessant is voor bijzondere flora en fauna. Op het erf zijn een aantal wilde 
orchideeën soorten aangetroffen, er zijn spontaan verschillende soorten varens en 
salomonszegel opgekomen en er hebben vier verschillende soorten vleermuizen hun 
onderdak gevonden. 

De Graafschap
Het klinkt wellicht vreemd, maar we zijn erg blij dat we de Graafschap als buur hebben. 
De voetbalwedstrijden worden duidelijk ingepland zodat er rekening mee gehouden kan 
worden. Pakweg anderhalf uur voor tot een uur na de wedstrijd komen en gaan mensen 
naar het stadion. En dan is het weer stil… meestal twee weken tot een volgende wedstrijd. 
Als er geen zomer- of winterstop is, want dan zijn die periodes van stilte en afwezigheid 
van activiteit namelijk nog langer. Zo’n wedstrijd moment is erg goed te verdragen gezien 
de vele voordelen die het wonen naast een stadion opleveren, te weten: inactiviteit buiten 
de wedstrijden om zorgen voor veel rust en stilte; het stadion wordt ’s avonds en ’s nachts 
niet verlicht zodat de nachtdieren rond onze boerderij niet verstoord worden; alle 
wedstrijden zijn aan het begin van het seizoen duidelijk bekend zodat er eenvoudig 
rekening mee te houden is. 

Spoorlijn Doetinchem-Winterswijk
De spoorlijn Doetinchem-Winterswijk kent een half-uurs dienstregeling, wat concreet 
betekent dat er elk half uur èèn trein heen en èèn trein terug rijdt. Totaal dus vier treintjes 
per uur. Goederenvervoer vindt op dit spoor niet plaats. De laatste trein rijdt om half een ’s 
avonds. ’s Ochtends komt de eerste trein om zes uur langs. ’s Nachts is het stil en rijden er 
geen treinen. Omdat het een lightrail traject is met heel korte treinstellen, zijn de treinen 
nauwelijks hoorbaar en ook snel weer voorbij; ze maken in ieder geval een stuk minder 
lawaai dan een gemiddelde tram. 

Oostelijke randweg
In 2013 is gestart met de aanleg van de oostelijke randweg (orw). De weg moet helpen om 
de leefbaarheid en verkeersveiligheid op de route Terborgseweg, J.F. Kennedylaan en 
Varsseveldseweg te verbeteren. Het voordeel wat dat voor ons oplevert is dat de 
ontsluiting naar onze woning nu nog landelijker en idyllischer georganiseerd wordt. De 
route naar de stad met de auto wordt weliswaar wat langer, maar de route met de fiets en 
lopend naar het centrum wordt juist korter. Omgekeerd wordt het stuk eenvoudiger om 
met de auto de A18 te bereiken; in plaats van zeven, zeer drukke verkeersknooppunten 
met verkeerslichten, liggen er nu nog maar twee verkeerslichten op deze route. Dit gemak 
maakt veel van het tijdelijke ongemak van de aanleg weer goed. Gelukkig is de gemeente in 
alles ook een goede gesprekspartner gebleken die ons zeer terwille is. 
Voorafgaand aan de graafwerkzaamheden is er archeologisch onderzoek verricht op het 
tracé van de randweg. Er zijn vondsten gedaan die duiden op bewoning van het gebied in 
de periode van 3.000 tot 5.000 jaar voor Christus.





De gemeente Doetinchem bestaat sinds 2005 uit de stad Doetinchem, de dorpen 
Gaanderen en Wehl en een aantal buurtschappen. Doetinchem heeft eel te bieden. Als 
de hoofdstad van de Achterhoek staat Doetinchem voor een compleet aanbod.

Doetinchem beschikt over een ruim onderwijsaanbod, zowel basis- als voortgezet 
onderwijs (VMBO, HAVO en VWO) zijn goed vertegenwoordigd in de gemeente. 
Ook heeft Doetinchem de grootste MBO-instelling van de Achterhoek een thuis                  
gegeven in haar gemeente. Daarnaast beschikt Doetinchem over een hogeschool welke 
is gespecialiseerd in de opleiding van leraren voor het basisonderwijs. 

Genieten van de natuur, een dagje winkelen, een terrasje pakken, actief of 
passief sporten. In Doetinchem hoeft niemand zich te vervelen. Het Achtehoekse                 
landschap is uitstekend geschikt voor een mooie lange wandel - of fietstocht. Zo 
is woonboerderij “De Kleine Holte” bijvoorbeeld gelegen aan Het Graafschappad. De 
omgeving ontdekken kan ook vanaf het water tijdens een kanotocht op De Bleek 
en de Oude IJssel. Gemeente Doetinchem heeft een uitgebreid aanbod van culturele             
activiteiten. Een dagje naar de film, een theatervoorstelling bijwonen, kastelen, molens 
en musea bezoeken, alles is mogelijk.

Gemeente Doetinchem is goed bereikbaar via de A 18, de N813, N315, N316 en de 
N317. Dankzij de fijnmazig infrastructuur zijn vele grote en kleine steden uitstek-
end bereikbaar. Zo bent u met de auto in 35 minuten in Arnhem (38,5 km) en in                 
40 minuten in Winterswijk (36,8 km). Amsterdam ligt op ongeveer anderhalf uur 
rijden (132 km). Wehl, Zelhem en Gaanderen liggen op tien autominuten afstand. Ook 
is Doetinchem bereikbaar via het openbaar vervoer. Gemeente Doetinchem beschikt 
over 4 stations te weten: Doetinchem, Doetinchem de Huet, Gaanderen en Wehl. Zo 
bent u in 35 minuten in het centrum van Arnhem, maar ook in Winterswijk. Ook met 
de bus is Doetinchem goed te bereiken. De gemeente beschikt naast streeklijnen over 
een eigen stadsdienst. 

Doetinchem en Omgeving









Indeling
Begane grond
“De Kleine Holte” heeft diverse ingangen. De hoofd geeft direct toegang tot de ruime 
woonkamer. De oude, authentieke voordeur geeft toegang tot een gang die grenst aan 
de keuken. De woonkamer beschikt over een open haard en een zogenaamde 
tegelkachel die geheel uit leemblokken is opgetrokken. Mede door de oude balken 
heeft de woonboerderij het authentieke karakter behouden. Door de diverse zithoeken 
geeft de grote woonkamer een knusse sfeer. De oude hildes worden momenteel 
gebruikt als opbergruimte. 

Vanuit de woonkamer is er toegang tot de diverse ruimten waaronder de landelijke 
keuken. De keuken is in het voormalige voorhuis gesitueerd en is voorzien van een 
6 pits gasfornuis en vaatwasser welke is ingebouwd in het keukeneiland. Vanuit de 
landelijke keuken is er tevens toegang tot een ruime zijkamer die momenteel gebruikt 
wordt als muziekkamer. Daarnaast is er vanuit de keuken toegang tot de ruime 
bibliotheek/werkkamer en aangrenzende opkamer. Het toilet en de badkamer 
bevinden zich eveneens op de begane grond. De badkamer is voorzien van een ligbad, 
2e toilet en twee enkele wastafels. De woonboerderij heeft de beschikking over een 
kelder van circa 7,4 m2.

“De Kleine Holte” is een woon- werkboerderij en de aangrenzende voormalige varkens-
stal die is omgebouwd tot atelier. Mede hierdoor is er een bijkeuken, waar zich tevens 
de CV-opstelling met een HRe ketel bevindt. Het atelier beschikt over een kitchenette 
en een toilet. In het atelier bevindt zich een entresol van circa 12,5 m2. Het atelier is 
toegankelijk vanuit de woning, maar heeft daarnaast een eigen ingang zodat wonen en 
werken gescheiden kan plaatsvinden. 

Vaste trap naar: 

Verdieping
De verdieping heeft de beschikking over 3 ruime slaapkamers die elk een bijzonder 
uitzicht bieden over het omliggende landschap en een ruime speelkamer. 
De verdiepingsvloeren van het voorhuis en de deel zijn middels een brug met elkaar 
verbonden. Op de verdieping bevinden zich een grote inloopkast en een tweede grote 
bergkast.  















































Buitenzijde

“De Kleine Holte” is te bereiken via een lange oprit die leidt naar de ruime parkeerplaats die 
ruimte biedt aan 20 auto’s. Het perceel van 5.280 m2 is gelegen rondom de gehele 
woonboerderij en kent een grote verscheidenheid aan flora en fauna. 

Dat de natuur zich thuis voelt op “De Kleine Holte” is mede te danken aan de natuurlijke 
omgeving van de woonboerderij. Er zijn diverse boomsoorten waaronder kastanje,  no-
tenboom, lindes, eiken, acacia’s en een aantal kleinere fruitbomen. Er zijn twee waterpar-
tijen die een grote aantrekkingskracht uitoefenen op de fauna waardoor een geheel eigen 
biotoop gecreërd is. Er zijn diverse terassen die gedurende de dag tegemoet komen aan de 
behoefte aan zon danwel schaduw. Elk van deze terrassen heeft een uniek uitzicht.  

Naast de aankoopmogelijkheid van de gehele woonboerderij “De Kleine Holte” met 
kantoor/praktijkruimte en bestaande boerenschuur is er tevens de ruimte om het 
aangrenzende botanisch waardevol grasland met natuurbestemming en een grootte van 
circa 8.945 m2 aan te kopen voor een nader overeen te komen prijs. 

















In kort bestek

Woonboerderij “De Kleine Holte“ met kantoor/praktijkruimte en bestaande boerenschuur
Rembrandtweg 7, 7004 AC te Doetinchem

Kadastraal bekend  : Ambt Doetinchem, sectie M, nummer 3673

Bouwjaar   : 1822 -1854
Perceeloppervlakte : 5.280 m2
Inhoud    : 1.660 m3
Woonoppervlak  : 360 m2
Kamers   : 9 (waarvan 3 slaapkamers, 1 speelkamer, 1 opkamer en 1 atelier)

Indeling
Begane grond

Woonkamer - Keuken - Zijkamer (muziekkamer) - Hal - Bibliotheek/Werkkamer - 
Opkamer - Hal - Badkamer - Toilet 

Hal - Kelder

Atelier - Bijkeuken - Kitchcnette - Toilet - Entresol

Verdieping
Overloop - 3 slaapkamers - Speelkamer 

Vraagprijs: € 700.000,-  k.k.
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Rentmeesterskantoor Witte is een allround rentmeesterskantoor. Het accent in de werkzaam-
heden 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 be-
treft voornamelijk aan- en verkoop van bijzondere objecten in het exclusieve segment, zoals land-
goederen, boerderijen en monumenten.
Rentmeesterskantoor Witte is uitstekend ingevoerd op het gebied van landelijke objecten. Bij de 
begeleiding, het adviseren, onderhandelen en correct afwikkelen van de transacties maakt 
Rentmeesterskantoor Witte gebruik van de ruime ervaring die gedurende vele jaren is opgebouwd.

Rentmeesterskantoor Witte B.V.
Burgemeester Vrijlandweg 6
6997 AC  Hoog-Keppel
Telefoon 0314 382121
Fax 0314 382352
info@witterentmeesters.nl
www.WitteRentmeesters.nl

Rentmeesterskantoor Witte


