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Op een prachtige locatie van het landgoed De Poll te Voorst, is de woonboerderij “De 
Zandwei” gelegen op een perceel van ruim 2.500 m2, te huur. Deze wel zeer 
bijzondere woonboerderij is omgeveven door een riante kavel. Een ultieme buitenk-
ans om te komen wonen op dit prachtige landgoed en te genieten van een landelijke 
woning en omringende natuur in een dynamische omgeving. De monumentale woning 
is nog geheel in oude traditionele staat met een voorhuis en een deel met hildes. De 
boerderij is ideaal geschikt voor bewoning door 2 personen. 

Het originele woongedeelte van de boerderij is nog geheel in oude staat. “De Zandwei” 
heeft een karakteristieke ligging tegen de zomerdijk en biedt uitzicht over de IJssel. 
In dit oude cultuurlandschap wisselen, water, bos, lanen, akker- en weideland elkaar 
naadloos af. Op dit particuliere landgoed is het al eeuwenlang goed toeven. In deze 
boerderij voelt u letterlijk de rijke historie van het landgoed.

De boerderij is gelegen nabij Wilp. De dorpen Bussloo en Wilp liggen op een 
steenworp afstand, terwijl het landgoed zich middenin de stedendriehoek Deventer, 
Apeldoorn en Zutphen bevindt. De snelwegen A1 en A50 liggen op 5 autominuten 
afstand van de boerderij en de verschillende NS stations in de omgeving maken de 
monumentale woonboerderij tot een ideale basis voor wonen in een landelijke en 
rustige omgeving op een unieke locatie. 

“Wonen op landgoed De Poll”





Landgoed De Poll en Omgeving

Landgoed De Poll vormt een uniek landschap met twee gezichten. Enerzijds is er het 
weidse rivierenlandschap aan de IJssel, waar de ruïne van het 13e eeuwse kasteel De 
Nijenbeek boven het water uittorent. Aan de andere kant liggen prachtige bossen.

De gemeente Voorst, waar landgoed De Poll onder valt, ligt temidden van een 
ongekend prachtige natuur waar u al wandelend, fietsend of op welke andere manier 
dan ook van kunt genieten. De IJssel en de Veluwe liggen in de directe omgeving.

Op een steenworp afstand van landgoed De Poll ligt aan de ene kant de gezellige 
Hanzestad Deventer met ruime voorzieningen en aan de andere kant het bosrijke 
Apeldoorn. Ten zuiden van het landgoed is Zutphen gelegen met zijn beroemde 
historische binnenstand. Via het spoor en de snelwegen A1 en A50 kunt u de rest van 
het land snel bereiken.





Indeling
Begane grond

Vanuit de deel, welke nog in orginele staat verkeerd en is voorzien van hildes, is de 
woning te bereiken via een lange entree, gang welke toegang biedt tot de woonkamer.
De badkamer, provisieruimte en kelder zitten allen aan de linkerzijde van de woning 
(vanaf het deel gezien). De badkamer is voorzien van een apart toilet, wastafel, ligbad 
en douche. Aan de andere zijde van de woning is er ruimte voor een 
werkkamer, slaapkamer.

De deel is daarnaast voorzien van een wasruimte en ruimte voor schoeisel etcetera.

Tevens is de woonboerderij voorzien van een kelder van 9 m2.  

















Buitenruimte

Op het erf staat naast de woonboerderij een houten kapschuur. Deze 
verkeerd in een goede staat van onderhoud. De kapschuur is hobbymatig in 
gebruik geweest voor stalling van geiten, schapen en koeien. Tegenover de boerderij 
ligt langs de rivier nog een smalle strook uiterwaardenweiland welke eventueel bijge-
huurd kan worden voor het houden van vee. De oppervlakte is ca. 0,5 ha. groot. 
Daarnaast is er een terras gesitueerd onder een oude traditionele eenroedige hooiberg. 
Tevens staat er aan de zijkant van het perceel nog een houten schuur met hierin een 
kippenhok met legnesten en daarachter een kippenren. 

Voor de woonboerderij staat nog een authentieke pomp met kast welke tevens 
gekenmerkt is als gemeentelijk monument.

De woonboerderij staat op een perceel van 0.25.00 hectare en is bereikbaar via een 
oprit. De oprit is af te sluiten middels een hek.



























In kort bestek

Monumentale woonboerderij
Marsstraat 11 te Wilp

Kadastraal bekend  : Wilp, setie B, nummer 772 ged.
Bouwjaar   : 1900 (gemeentelijk monument)
Perceeloppervlakte : 0.25.00 ha.
Woonoppervlakte  : 78 m2
Externe bergruimte : 180 m2
Kamers   : 2 (waarvan 1 slaapkamers)

Indeling

Begane grond
Hal - Keuken - Woonkamer  - Toilet - Badkamer - 1 slaapkamers - Deel

Zolder
Via deel te bereiken 

 
 

Huur : € 1.550,-  per maand

Juridische aspecten

Aanvaarding: Aanvaarding in overleg.

  

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@witterentmeesters.nl
www.WitteRentmeestersEnMakelaars.nl
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