
ook uw woning verdient 
onze exclusieve aandacht

Dubbele woonboerderij
H. Remmelinkweg 7a & 7b Drempt



U VOELT ZICH THUIS! 
Altijd al die droom van wonen en werken met 
paarden op dezelfde plek? Altijd al die droom van 
een B&B in combinatie met paarden aan huis? 

In de Gelderse Achterhoek, tussen Doesburg en 
Hummelo, ligt het 2 hectare grote perceel. Het 
totaal omvangt een weiland aan de overzijde van de 
woning, een paardenhouderij met 6 paardenstallen, 
een rijbak met verlichting en een woonboerderij met 
dubbele huisnummering waardoor u een legio aan 
mogelijkheden heeft met deze woonboerderij.

Tevens biedt het perceel de ruimte voor een B&B*. De 
ruimte achter de stalling kan hiervoor prima worden 
ingericht. Deze beschikt over een tweetal slaapkamers 
en een woonkamer. Middels een vlizotrap is er ook een 
zolder bereikbaar. 

Het woonhuis heeft twee huisnummers, te weten 7a en 
7b.

* conform ruimtelijkplannen.nl 





DE WOONBOERDERIJ 
De woonboerderij is gebouwd in 1955 en 
kenmerkt zich door de bijzondere architectuur 
en besloten ligging. Een lange oprit geeft 
toegang tot het erf alwaar alle gebouwen zijn 
gelegen. Het betreft een dubbel woonhuis met 
twee huisnummers, te weten 7a en 7b.

Begane grond 7a
De woning heeft een entree aan de erfzijde van 
de woning. De ruime entree geeft toegang tot 
het toilet en woonkamer. De lichte woonkamer is 
een ruime opstelling met vaste kasten in gelijke 
kleurstelling van de open keuken. De open 
keuken is van alle gemakken voorzien, zoals 
een 5-pits gasfornuis, vaatwasser, combi oven/
magnetron en espresso/koffie apparaat. 

De woonkamer biedt eveneens toegang middels 
openslaande deuren naar de veranda. 

Eerste verdieping 7a
Via de trap in de hal is er toegang tot de overloop.  
Naast de vier slaapkamers is er ook een zeer 
ruime moderne badkamer die is voorzien van een 
inloopdouche, apart toilet en dubbele wastafel. 

Lichtinval is op de gehele eerste verdieping 
middels dakramen en dakkapellen voorzien. Ook 
is er een aparte ruimte voor de CV opstelling en 
de wasopstelling.

Vliering 7a
Middels een vlizotrap is de zolder te bereiken. De 
zolder is enkel beschikbaar voor de bewoner van 
huisnummer 7a. 

Begane grond 7b
De woning is bereikbaar via de lange zijde van 
de woning. De ruime hal heeft een afsloten 
ruimte waar de CV is opgesteld. Ook geeft de 
entree toegang tot het toilet, de badkamer die 
is voorzien van een ligbad, dubbele wastafel 
en wasmachine opstelling. De keuken heeft de 
ruimte voor een eettafel. De woonkamer is ruim 
en licht.



Eerste verdieping 7b

Via een trap in de hal is er toegang tot de overloop. Deze geeft 
toegang tot één slaapkamer. 

Kelder 7b
Bij de woning 7a is er een zolder ter beschikking, de woning 
gelegen op huisnummer 7b heeft een kelder.

De gehele woonvoorziening op huisnummer 7b behoeft de 
nodige modernisering. 

BUITEN
Op het erf zijn diverse bijgebouwen. Er is onder andere 
een paardenstalling en een kapschuur, maar ook een kavel 
landbouwgrond.

Bijgebouwen
De paardenbak is zeer ruim en is voorzien van verlichting zodat 
er goed zicht is. 

Er zijn 6 paardenstallen apart in een bijgebouw gesitueerd, dit 
bijgebouw is tevens voorzien van een hal, een woonkamer en 
twee slaapkamers. Deze ruimte kan dan ook prima dienst doen 
als ruimte voor een Bed & Breakfast.* Middels een vlizotrap is 
hier ook een zolder bereikbaar. 

Er is tevens een garage met zolder en een kapschuur die diverse 
bergingen/schuren, werkkamers heeft. 

*conform ruimtelijkeplannen.nl



B&B mogelijkheid
Conform de 
bestemmingsplanregels 
via Ruimtelijkeplannen.
nl is er de mogelijkheid 
voor een B&B. Deze kan 
bijvoorbeeld worden 
gevestigd in de ruimte 
aansluitend op de 
paardenstallen. Hier zijn 
geschikte kamers. 







Licht inval
Vele raampartijen zorgen 
voor direct licht inval. Een 
must in een boerderij als 
deze. 

Oude deeldeuren 
zijn vervangen voor 
raamkozijnen. 



Open keuken
De open keuken is van alle 
gemakken voorzien. 

Een 5-pits gasfornuis, 
vaatwasser, koelkast, 
combi oven-magnetron en 
espresso/koffie apparaat. 





Slaapkamers
De bovenverdieping telt 
vier ruime slaapkamers 
in het woonhuis van 
huisnummer 7a. 





Wasruimte
De eerste verdieping heeft 
naast de riante badkamer 
die is voorzien van toilet, 
dubbele wastafel en 
ruime douche ook een 
wasruimte.

In deze wasruimte is 
tevens plek voor de CV 
opstelling. 







Mogelijkheden
De woonboerderij beschikt 
over twee huisnummers. 
Er zijn dus ook legio aan 
mogelijkheden. Zo is op 
Ruimtelijkplannen.nl te 
lezen dat er ruimte is voor 
een Bed & Breakfast.



Klussen
Wie valt voor de plek van 
de H. Remmelinkweg 7a en 
7b moet ook van klussen 
houden. Het voordeel is 
wel dat je aan de ene kant 
van de woonboerderij kan 
leven en gelijktijdig aan de 
andere zijde kan starten 
met de verbouwing. 





Werkschuur
Bij een boerderij hoort 
natuurlijk een werkschuur. 
De grote kapschuur is 
verdeeld in meerdere 
bergingen, een garage 
en de open ruimte van de 
kapschuur. 





Paarden
Er is een bijgebouw 
aanwezig met 6 
paardenstallen, een 
paardenbak met 
verlichting en weiland om 
de paarden de vrijheid te 
geven.





BEGANE GROND WONING 



EERSTE VERDIEPING WONING 



KELDER WONING 7B 



ZOLDERVERDIEPING WONING 7A 



BEGANE GROND CARPORT



ZOLDERVERDIEPING CARPORT



BEGANE GROND KAPSCHUUR 



ZOLDERVERDIEPING KAPSCHUUR



BEGANE GROND PAARDENSTALLING 



ZOLDERVERDIEPING PAARDENSTALLING



KADASTRALE KAARTEN





LIGGING & OMGEVING
Drempt is een plaats in de Gelderse gemeente 
Bronckhorst bestaande uit de dorpskernen Voor-Drempt 
en Achter-Drempt. Drempt ligt in een agrarisch gebied 
in de Achterhoek, maar ook op korte afstand van de 
snelweg richting Arnhem. 

Op steenworp afstand ligt tevens het pittoreske stadje 
Doesburg. De stad heeft een historisch centrum met 
talrijke fraai gerestaureerde monumenten.

Drempt beschikt over een Dorpshuis 
met hierin gevestigd een basisschool. 

Tevens maken tal van verenigingen 
gebruik van deze multifunctionele zaal. 
Muziek, zang, toneel, carnaval, darten, 
stijldansen. 

Jong en oud komen hier samen om 
plezier te maken. 

 



FEITEN EN CIJFERS 
In kort bestek
Adres:  H. Remmelinkweg 7a & 7b 
  6996 DH Drempt

Kadastraal bekend: Keppel, sectie I 
  Nummer(s) 868 en 1067 
Perceeloppervlakte 868:  11.400 m2 

Perceeloppervlakte 1067:    8.600 m2 

Perceeloppervlakte totaal:  20.000m2 
Bouwjaar:  1955 
Kamers:  7 (waarvan 5 slaapkamers)

Maatvoering
alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief

Woonoppervlakte:   244,90 m2  
Overige inpandige ruimte:   17,00 m2 
Gebouwgebonden ruimte:   24,50m2 
Externe bergruimte:  358,40 m2 
Bruto inhoud woning: 900,47 m3

INDELING
Begane grond -7a
Entree - hal - toilet - woon-/eetkamer - open 
keuken 

Verdieping -7a
Overloop - vier slaapkamers - badkamer - berging 
c.q. walk in closet - wasruimte - vliering

Begane grond - 7b
Entree - hal - toilet - kelder toegang - woon-/
eetkamer - woonkeuken - badkamer

Verdieping - 7b
Overloop  - één slaapkamer

* 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 € 727.500,- kosten koper



Witte Rentmeesters en Makelaars
Burgemeester Vrijlandweg 6

6997 AC Hoog-Keppel
0314-382121

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 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.


