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Te midden van het polderlandschap bevindt zich aan een doodlopend weggetje het 
complex bestaande uit een burgerwoning, een oude boerderij met een aantal schuren 
en een oude kas. De grond van het complex en een deel van de gebouwen staat ten 
dienste aan de boomgaard. 

Het geheel is gelegen op een ruim perceel bestaande uit erf, tuin, weiland ter grootte 
van circa 0.81.44 ha. 

Optioneel is het mogelijk de fruitboomgaard ter grootte van circa 2.30.01 ha 
welke deels is voorzien van erfverharding en bijgebouwen aan te kopen. 

In de voortuin van de woning staat een houten tuinhuis. Achter de woning is de oude 
streekeigen boerderij gelegen, welke tegenwoordig dienst doet als stalling. Achter 
op het erf vindt men de schuur met naastgelegen garage. De laatste renovatie van het 
woonhuis dateert uit eind jaren ’90. 

Bij de voormalige boerderij heeft recentelijk aan de buitenzijde het stuc- en schilder-
werk onderhoud gehad. De erfverharding is in dezelfde periode vernieuwd.

Naast een woonfunctie is het complex door het grondoppervlakte zeer geschikt voor 
paardenliefhebbers. Kleinschalige activiteiten op recreatief gebied behoren ook tot de 
mogelijkheden. Binnen het vigerende bestemmingsplan is het houden van een 
kleinschalig kampeerterrein toegestaan, met dien verstande dat er maximaal 10 
kampeermiddelen op het kampeerterrein mogen staan. 

Daarnaast biedt het complex voldoende mogelijkheden voor aan huis verbonden 
beroepen en het plegen van mantelzorg. Ook voor deze activiteiten is ruimte binnen 
de bestaande bestemming. 

“Landelijk wonen”





Groessen en Omgeving

Groessen  is een dorp in de Gelderse Liemers, vlakbij Duiven en Zevenaar, oostelijk 
van Arnhem. Groessen behoort tot de gemeente Duiven en heeft circa 1.900 inwoners. 
Het bijzondere dorpse en landelijke karakter van het dorp Groessen wordt 
beschouwd als zeer waardevol en wordt daarom ook gekoesterd.

Bij nieuwe ontwikkelingen zal dit karakter zoveel mogelijk worden behouden. De 
historische kern en linten van Groessen, 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. 









Indeling
Begane grond

Entree met meterkast, garderobekast, toilet en trapopgang naar eerste verdieping. 
Via de hal komt u in de woonkamer, met achtergelegen eetkamer met schuifpui. Door 
de naast gelegen badkamer is de eetkamer ook te gebruiken als slaapkamer op de 
begane grond. Naast de woonkamer is de keuken gelegen met annex bijkeuken. De 
keuken, in lichte kleurstelling, is voorzien van oven, gaskookplaat en afzuigkap. In de 
bijkeuken is de opstelplaats van de cv ketel en bevindt zich tevens de achteringang 
van de woning.

Vaste trap naar: 

Verdieping

Overloop met aangrenzend drie slaapkamers en een badkamer. De grootste slaapka-
mer bestond vroeger uit twee kleinere slaapkamers. Mogelijkheden tot het creëren van 
vier slaapkamers op de verdieping zijn aanwezig. Tevens is aan de overloop een badka-
mer gelegen, voorzien van douche, toilet en wastafel. 

Boven de eerste verdieping bevindt zich een bergzolder welke door middel van een 
vlizotrap bereikbaar is.

Oude streekeigen boerderij:

Entree, voormalige woongedeelte voorzien van wateraansluiting en afvoer en 
bovengelegen bergzolder. Via het voorhuis is het achterhuis toegankelijk welke in 
gebruik is als werktuigenstalling en tevens plaats biedt aan koelcellen. Het achterhuis 
beschikt over een ruime schuurdeur welke het achterhuis ook met groter materieel 
toegankelijk maakt. 































Begane grond woonhuis



Eerste verdieping woonhuis



Vliering



Begane grond oude streekeigen boerderij



Eerste verdieping oude streekeigen 
boerderij



Vliering oude streekeigen boerderij



Bijgebouw schuur



Kas



Stenen garage



Stallen / Schuur (gelegen achter boomgaard)







Optioneel fruitboomgaard
Kadastraal bekend: Groessen, sectie H, nr. 492 ged.
Groot: ca. 2.30.01 ha.

Huisperceel
Kadastraal bekend: Groessen, sectie H, nr. 492 ged.
Groot: ca. 0.81.44 ha.
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In kort bestek

Complex met burgerwoning, oude boerderij, schuren en kas.
Rijnstrangenweg 13, 6923 SL te Groessen

Kadastraal bekend  : Groessen, sectie H, nummer 492 ged.
Perceeloppervlakte : ca. 0.81.44 ha. 

Optioneel extra grond
Kadastraal bekend  : Groessen, sectie H, nummer 492 ged.
Perceeloppervlakte : ca. 2.30.01 ha. 

Burgerwoning
Bouwjaar   : 1960
Woonoppervlakte  : 122 m2
Bruto inhoud  : 513 m3
Kamers   : 5 (waarvan 3 slaapkamers)

Oude streekeigen boerderij:
Bouwjaar    : 1850
Woonoppervlakte  : 190 m2
Bruto inhoud  : 516 m3

Indeling burgerwoning
Begane grond
Entree - garderobe - toilet - woonkamer - keuken - eetkamer c.q. slaapkamer - badkamer - 
bijkeuken

Verdieping
Overloop - 3 slaapkamers - badkamer - toegang tot vliering
 
Indeling oude streekeigen boerderij:

Begane grond
Entree - voormalig woongedeelte 

Verdieping
Bergzolder

Vraagprijs    : € 429.000,-  k.k.
Vraagprijs extra grond  : €   57.500,-  k.k. per hectare

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

Witte Rentmeesters en Makelaars


