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In het landelijke dorp Loo staat de karakteristieke woonboerderij uit 1913. Van 2006 
tot en met 2008 is de woonboerderij geheel gerenoveerd. De woonboerderij met erf, 
schuren en tuin staat op een perceel van 1.26.70 hectare. 

Het pand is gelegen aan de Loostraat, de verbindingsweg tussen Duiven en Loo. De 
woonboerderij heeft veel karakter, maar heeft geen monumentenstatus. Het exterieur 
van het pand heeft in de loop der tijd weinig wijzigingen ondergaan. 

De woonboerderij valt in het bijzonder op door zijn gave verhoudingen en de 
bijzondere detailering van het exterieur. 

Het is woning waar u zo in kunt trekken, maar waar u tevens nog de mogelijkheden 
heeft om de deel en de zolderverdieping aan te passen.   

“Wonen in een woonboerderij uit 1913”





Loo  is een dorp in de Gelderse Liemers, vlakbij Duiven en Zevenaar, oostelijk van 
Arnhem. Loo behoort tot de gemeente Duiven en heeft circa 1.000 inwoners. Het 
bijzondere dorpse en landelijke karakter van het dorp Loo wordt beschouwd als zeer 
waardevol en wordt daarom ook gekoesterd

Bij nieuwe ontwikkelingen zal dit karakter zoveel mogelijk worden behouden. De 
bebouwing en doorzichten langs de Loostraat rondom de kerk, worden beschouwd 
als cultuurhistorisch waardevol kerngebied; ook in de toekomst blijft dit kerngebied 
behouden. 

Gemeente Duiven bestaat uit drie dorpen: Duiven, Groessen en Loo en er wonen 
ruim 25.000 inwoners. De gemeente ligt nabij de snelweg A12 midden in de Liemers, 
ten noorden van het Pannerdensch Kanaal. Het centrum van Duiven heeft de 
uistraling van een typisch dorpscentrum. Kleine straten, de benodigde supermarkten 
en winkels en aanbod van sport, reacreatie en evenementen.

Duiven beschikt over een ruim onderwijsaanbod, zowel basis- als voortgezet 
onderwijs (VMBO, HAVO en VWO). Niet alleen is Duiven gelegen aan de snelweg 
A 12, er is tevens een treinstation aanwezig (spoorlijn Winterswijk-Arnhem).  

Gemeente Duiven is goed bereikbaar via de A12, de N810 en via Duitsland over de 
A3. Dankzij de fijnmazige infrastructuur zijn vele grote en kleine steden uitstekend 
bereikbaar. Zo bent u met de auto in 25 minuten in Arnhem (13 km) en na circa drie 
kwartier rijden in Nijmegen (32 km), en Apeldoorn (43 km). Amsterdam ligt op 
ongeveer anderhalf uur rijden (112 km). Westervoort en Duiven liggen op tien 
autominuten afstand. 

Ook is Duiven bereikbaar via het openbaar vervoer. Duiven beschikt over een eigen 
NS-station (spoorlijn Winterswijk-Arnhem). Zo bent u met de trein in 10 minuten op 
het station van Arnhem. Daarnaast bent u binnen 25 minuten in Doetinchem en 
binnen een uur in Winterswijk. 

Loo en Omgeving





Indeling

Deel

De voormalige deel is momenteel in gebruik als zijnde opslagruimte, aan één zijde bev-
at het dakbeschot nog asbestplaten. De hildes zijn verwijderd en alle hout is tijdens 
de rennovatie behandeld voor houtworm en boktor. Op de deel bevindt zich eveneens 
een aparte wasruimte.

Begane grond

Vanuit de deel biedt een deur toegang tot het voorhuis. Vanuit een lange hal zijn de 
diverse ruimten te bereiken. De ruime woonkeuken is voorzien van een ingebouwde 
vaatwasser, koelkast en (drie) vrieslades. Ook beschikt de keuken over een groot 
gasfornuis. 

Oude inbouwkasten zijn tijdens de renovatie behouden gebleven en zorgen hiermee 
voor extra opbergruimte. 

Via twee openslaande deuren heb je toegang naar de aansluitende lichte woonkamer 
welke uitzicht biedt over de omliggende landerijen. Ook hier zijn oude elementen 
behouden wat de woning extra karakter geeft. 

Naast de keuken en woonkamer kan men vanuit de hal eveneens toegang krijgen tot 
twee slaapkamers. Hiervan kan één ook in gebruik worden genomen als studeer-, 
werk- en/of hobbykamer. De andere slaapkamer beschikt over een badkamer en suite. 
De badkamer is voorzien van een ligbad, douche en dubbele wastafel.

Op de begane grond bevinden zich eveneens nog een stijlvolle garderobe en toilet.

Kelder

De kelder is prima bereikbaar via de hal en uitstekend geschikt als (wijn)kelder. 





































Zolderverdieping

De zolderverdieping heeft een oppervlakte van circa 110 m2. Deze verdieping biedt 
nog tal van mogelijkheden. Zo is het mogelijk om extra slaapkamers te realiseren, 
een extra badkamer, maar ook een studeer- werk en/of hobbykamer behoort tot de 
mogelijkheden. 

De zolderverdieping is middels een vaste trap te bereiken welke is weggewerkt 
achter een deur.





Naast het hoofdgebouw staat een landbouwschuur welke in dezelfde stijl is 
opgetrokken als het hoofdgebouw. De landbouwschuur heeft een 
gebintenconstructie en verkeerd in een matige staat.

Naast de boerderij staat een klein bakhuis met steensmuren en een met pannen 
gedekt dak. Op het achtererf staat een houten schuur c.q. berging alsmede een 
wagenloods met een stalen constructie en wanden van damwandprofielen. De 
houten schuur verkeerd in een matige staat. 

Buitenruimte
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Feiten & Cijfers
In kort bestek

Woonboerderij
Loostraat 13, 6942 AB te Loo

Kadastraal bekend  :Gemeente Duiven, sectie H nummer 1366 en 1367 ged.

Bouwjaar   : 1913, van 2006 t/m 2008 volledig gerenoveerd
Perceeloppervlakte : 12.670 m2
Inhoud   : 300 m3
Woonoppervlak  : 123 m2
Kamers   : 6 (waarvan 2 slaapkamers)

Indeling 
Begane grond
Deel - Hal - Woonkeuken - Woonkamer - 2 Slaapkamers - Badkamer - Toilet - Garderobe 

Kelder
Kelder 

Zolderverdieping
Zolder, mogelijkheden voor: extra slaapkamers - extra badkamer 

Voorzieningen
Het pand is aangesloten op: elektra - gas - water - riolering

Vraagprijs: € 449.500,-  k.k.

  





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


