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Landelijk wonen met Witte Rentmeesters & Makelaars

Op één van de mooiste locaties in het 
buitengebied van Groessen





Op één van de mooiste locaties in het buitengebied 
van Groessen ligt deze geheel verbouwde woonbo-
erderij met caravanstalling en schuur op een perceel 
van maar liefst 03.07.42 hectare. 

De woning is gebouwd in 1928 en na een complete 
verbouwing onder architectuur in 2003 voorzien van 
de hedendaagse gemakken. Het geheel heeft een 
inhoud van circa 1.475 m3 en een totale woonopper-
vlakte van maar liefst 328 m2.





De woning is goed gelegen ten opzichte van de uitvalswegen richting Arnhem (A12), 
Doetinchem (A18) en Duitsland (A3). Daarnaast bevindt zicht op enkele fietsminuten 
het dorpscentrum van Groessen dat zich kenmerkt door een bruisend 
verenigingsleven en allerhande voorzieningen zoals een basisschool, winkels en 
sportaccommodaties. Ook de grotere steden als Arnhem, Nijmegen, Duiven en 
Zevenaar liggen binnen handbereik. 
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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 uitstraling van een typisch dorpscentrum. Kleine straten, de 
benodigde supermarkten en winkels en aanbod van sport, recreatie en 
evenementen. 

Kaart- Google maps



Indeling
Begane grond
Via de hoofdingang komt u in de ruime hal die is voorzien van een toilet. Tevens 
geeft de hal toegang tot de sfeervolle en ruime woonkamer die plaats biedt voor 
zowel een zit- als eethoek. Middels de schuifdeuren is het kantoor aan de voorzijde 
van de woning te bereiken, als ook via de centrale hal. Aan de achterzijde is over de 
gehele breedte van de woonboerderij een woonkeuken gerealiseerd met 
gashaard en openslaande deuren naar het zonneterras. De luxe inbouwkeuken 
met granieten aanrechtblad is onder andere voorzien van een inductiekookplaat, 
vaatwasser, magnetron, oven en koelkast. 

Op de begane grond is verder een ruime slaapkamer gesitueerd met inloopkast 
en aansluitend een badkamer. Deze compleet ingerichte badkamer is voorzien 
van doucheruimte, ligbad, dubbele wastafel en hangcloset. De verbinding tussen 
de woning en de garage/hobbyruimte wordt gevormd door een gang waar de 
witgoedaansluitingen zijn gerealiseerd en een tweede badkamer. De garage die 
plaats biedt aan één auto is verdeeld in twee separate ruimtes. Eén van de ruimtes 
is in gebruik als hobbyruimte. Vanuit de hobbyruimte is de bijkeuken met complete 
keuken te bereiken die uitermate geschikt is als atelier.  

Vaste trap naar: 

Verdieping
De ruime overloop biedt toegang tot een vijftal slaapkamers. Een van de slaap-
kamers biedt eeno pgang naar de ruime zolderverdieping. Op de verdieping is 
tevens een in 2016 vernieuwde badkamer gelegen die is voorzien van een 
doucheruimte, dubbele wastafel en toilet.  

Buitenruimte

Tuin
De tuin is fraai aangelegd en beschikt over enkele borders. Daarnaast is er een 
hoogstam fruitboomgaard aanwezig met diverse oude appel- en perenrassen, 
ook zijn er enkele kersen- en pruimenbomen aangeplant. Een deelv an het 
perceel, met een grootte van ca. 1.03.15 ha. is op dit moment in gebruik als 
bouwland voor de teelt van maïs.

Opslagloods
De loods (2003) van circa 17 x 47 meter biedt op dit moment plaats voor de 
stalling van een zestigtal caravans. Een zijde van de loods is voorzien van 
windbreekgaas tussen de spantvakken.  

Schuur
De voormalige veestal van circa 9 x 21 meter is eveneens in gebruik als 
caravanstalling. In een gedeelte van de schuur zijn aan weerzijde nog de 
mestputten aanwezig. 

Bestemmingen
- Bedrijf
- Agrarisch
-Agrarisch-Glastuinbouw
Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen voor het toestaan van 
andere functies dan de huidige functie, met inachtneming van enkele 
voorwaarden zoals vermeld in het bestemmingsplan Buitengebied 2013 van de 
gemeente Duiven.



Feiten & Cijfers
In kort bestek
Woonboerderij
Pinkslo 9
6923 CH Groessen

Kadastraal bekend: Duiven, sectie H, nummer(s) 785, 735 en 783
Perceeloppervlakte:  circa 30.742 m².
Bouwjaar: 1928
Kamers:  8 (waarvan 6 slaapkamers)

Maatvoering alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief
Woonoppervlakte: ca. 328 m² * 
Overige inpandige ruimte: ca. 105 m² *
Gebouwgebonden ruimte ca. 24 m² * 
Externe bergruimte: ca. 212 m² *

Indeling
Begane grond
Hal - toilet - woonkamer - eetkamer - woonkeuken - kantoor - slaapkamer - twee badkamers - 
garage/hobbyruimte - wasruimte - bijkeuken 

Verdieping
Overloop - badkamer - vijf slaapkamers - opgang naar zolderverdieping

* De meting is gebaseerd op de NEN2580. De meting is bedoeld om een meer eenduidige manier van meten toe te 

passen voor het geven van een indicatie van de gebruiksoppervlakte. De meting sluit verschillen in meetuitkomsten 

niet volledig uit, door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren van de meting.

Vraagprijs:   € 875.000,- k.k.





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 is een 
allround rentmeesterskantoor. Het accent 
in de werkzaamheden ligt op het beheer 
van particuliere landgoederen en de advi-
sering 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.


