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In kort bestek

Landelijk gelegen bouwkavel
Herwensedijk, te Groessen

Kadastraal bekend  : Herwen, sectie B, nummer 2248 ged.
Bouwrijp   : nee
Perceeloppervlakte : ca. 2.200 m2

Beeldkwaliteit

Hoofdpunten dijkwoning (voorkeur)
- Aansluiten op bestaande dijkbebouwing;
- Niet ophogen, gebruik maken van natuurlijk reliëf in het terrein;
- Huis staat aan de voet van de dijk;
- Erf is open en groen met fruitbomen en doornhagen. Naar het water toe wilgen. 
   Vanaf de dijk is de zijgevel en de kopse oostgevel zichtbaar;
- Woning maakt gebruik van bestaande (groene) oprit aan de dij en ligt daar ten westen van;
- Bijgebouw achter de woning.

Bebouwing
- Gesloten zijgevel met de weg mee. Voorkant van het huis georiënteerd op het veld;
- De woning heeft een enkelvoudige hoofdvorm, 1 laag met zadeldak;
- Qua uitstraling past het bij de bestaande dijkbebouwing.
- Natuurlijke materialen en gedekte kleuren;
- Bijgebouw sluit met vorm aan bij de woning. 

Vraagprijs bouwkavel : € 160.000,-  k.k.

  

Feiten & Cijfers





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@witterentmeestersenmakelaars.nl
www.WitteRentmeestersEnMakelaars.nl
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