
ook uw woning verdient 
onze exclusieve aandacht

Woonboerderij
Keppelseweg 288 Doetinchem



U VOELT ZICH THUIS! 
Charmante vrijstaande woonboerderij met vrij 

gelegen recreatiewoning in het buitengebied van 

Doetinchem nabij de Kruisbergse bossen op ruim 

10.000 m² grond. 

De woonboerderij dateert uit 1894 en is later gerenoveerd 

en verbouwd. Door het behoud van elementen heeft de 

woning een fraaie authentieke uitstraling. In 2002 is de 

recreatiewoning met onder het pand gelegen garage 

gebouwd. Ideaal om als Bed & Breakfast te gebruiken of 

om een geschikte thuiswerkplek te creëren. 

 

Rondom de woning bevindt zich een tuin, een oude 

appelboomgaard en weides, waarop u bijvoorbeeld 

kleinvee kunt houden. 





DE WOONBOERDERIJ 

Begane grond
Via de voordeur aan de zijkant van de woning 

komt u binnen in de hal waar aangrenzend de 

woonkamer met haard en de keuken ligt. De keuken 

is voorzien van een vaatwasser, gasfornuis, oven en 

afzuigkap. Vanuit de keuken komt u via een vloerluik 

in de kelder. Tevens bevindt zich op de begane 

grond een studeerkamer, de doucheruimte en een 

toilet met fontein. De gehele woning is voorzien 

van dubbele beglazing en wordt verwarmd door 

gas- en houtkachels. 

Eerste verdieping
Via een vaste trap vanuit de keuken is de eerste 

verdieping bereikbaar. Op de eerste verdieping 

is een overloop met toegang tot drie ruime 

slaapkamers. Op de overloop is ook nog bergruimte 

aanwezig.

RECREATIEWONING  
Begane grond
Via de voordeur (aan de achterzijde van de woning) 

komt u in de hal bij het toilet met fontein. Tevens 

heeft u toegang tot de sfeervolle woonkamer 

met open keuken. De keuken is uitgerust met een 

vaatwasser, magnetron, gasfornuis en afzuigkap. De 

gehele woning is voorzien van dubbele beglazing 

en centrale verwarming.

Vanuit de woonkamer bevindt zich een deur naar 

de doucheruimte.

Via een deur aan de voorzijde van de 

recreatiewoning heeft u nog toegang tot ruime 

kantoorruimte met een separaat toilet. Deze ruimte 

is ook bereikbaar via de onder het pand gelegen 

garage. 

 

Eerste verdieping 

Via een vaste trap vanuit de woonkamer bereikt u 

de eerste verdieping. Op de eerste verdieping is 

een overloop met toegang tot drie slaapkamers, 

waaronder twee grote slaapkamers en één iets 

kleinere slaapkamer.  

 



Buitenruimte 
Onder de recreatiewoning bevindt zich een grote garage 

met achterin een vaste trap welke u toegang biedt naar de 

kantoorruimte. 

De kavel is ruim 10.000 m² groot en bestaat, buiten de 

woonboerderij en recreatiewoning, uit tuin, weides, een 

appelboomgaard en groenstroken met enkele bijgebouwtjes 

waaronder een tuinhuisje en een houten dierenverblijf waar u 

eventueel kleinvee kunt houden. 

 

De achtertuin biedt veel ruimte en privacy en een fraai uitzicht op 

uw eigen appelboomgaard en de Kruisbergse bossen. 

 

Klussen 
Wie valt voor de plek aan de Keppelseweg 288 moet ook van 

klussen houden. Het voordeel is wel dat je in de recreatiewoning 

kunt leven en gelijktijdig aan de woonboerderij kunt starten met de 

verbouwing. 





Woonboerderij 
Via de voordeur aan de 

zijkant van de woning komt 

u binnen in de hal waar 

aangrenzend de keuken ligt. 

 

Vanuit de keuken komt u via 

een vloerluik in de kelder.





Karakter 
Deze charmante 

woonboerderij heeft nog 

veel authentieke details en 

is gelegen op een perceel 

van ruim 10.000 m².





Bovenverdieping 
Via de overloop heeft 

u toegang tot drie 

slaapkamers en een 

bergruimte.



Doucheruimte 
De doucheruimte is 

voorzien van een douche, 

twee wastafels en een 

aansluiting voor uw 

wasmachine.





Recreatiewoning
Via een pad naast de 

woonboerderij komt u uit 

bij de recreatiewoning



Garage 
Onder de recreatiewoning 

bevindt zich een grote 

garage.







Begane grond 
Via de voordeur (aan 

de achterzijde van de 

recreatiewoning) heeft u 

toegang tot de woonkamer 

met open keuken.







Doucheruimte
Vanuit de woonkamer 

bevindt zich een deur naar 

de doucheruimte.









Buitenruimte 
Er zijn enkele bijgebouwen 

aanwezig, waaronder een 

houten dierenverblijf waar 

u eventueel kleinvee kunt 

houden.



Locatie 
De woonboerderij met 

recreatiewoning ligt in 

het buitengebied van 

Doetinchem, met uitzicht 

op de Kruisbergse bossen.







Zonnepanelen
De woonboerderij 

beschikt over vier eigen 

zonnepanelen.



BEGANE GROND WOONBOERDERIJ



EERSTE VERDIEPING WOONBOERDERIJ 



KELDER WOONBOERDERIJ



BEGANE GROND RECREATIEWONING



EERSTE VERDIEPING RECREATIEWONING 



KELDER RECREATIEWONING 



HOUTEN DIERENVERBLIJF



HOUTEN SCHUUR



KADASTRALE KAART





LIGGING & OMGEVING
Doetinchem is een gemeente in de Achterhoek, 

in de Nederlandse provincie Gelderland en telt 

58.104 inwoners. Doetinchem ligt tussen bossen en 

weilanden, te midden van het beroemde Achterhoekse 

coulisselandschap. In het centrum van Doetinchem kunt 

u heerlijk een dagje winkelen. De kastelen Slangenburg, 

De Kelder en de Kemnade zijn ook zeker een bezoekje 

waard.

Doetinchem is goed bereikbaar via het 

openbaar vervoer. Het beschikt over 

een eigen trein- en busstation. 

 

Binnen enkele autominuten bevindt u 

zich op de snelweg, de A18. 

 

Ook heeft Doetinchem een uitgebreid 

aanbod in basis- en voortgezet 

onderwijs.



FEITEN EN CIJFERS 

In kort bestek
Adres: Keppelseweg 288 

 7009 AD Doetinchem 

Kadastraal bekend: Doetinchem, sectie B  

 nummers 2749 en 2751 

            

Perceeloppervlakte:  11.540 m2 

Bouwjaar:: 1894 (woonboerderij) 

 2002 (recreatiewoning) 

Kamers: 5 (waarvan drie slaapkamers) 

 5 (waarvan drie slaapkamers)

Maatvoering
alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief

Woonoppervlakte woonboerderij:    98,70 m2 

Woonoppervlakte recreatiewoning:    61,00 m2  

Overige inpandige ruimte:          12,20 m2 ** 

Gebouwgebonden ruimte:           8,10 m2 

Externe bergruimte:        31,80 m2 

Bruto inhoud woning:   609,95 m3 ** 

** kelder onder recreatiewoning niet meegenomen.

INDELING

Begane grond - woonboerderij
Entree - hal - woonkamer - keuken - studeerkamer  

- doucheruimte - toilet

Verdieping - woonboerderij
Overloop - bergruimte - drie slaapkamers 

Begane grond - recreatiewoning 
Entree - hal - toilet - woonkamer - keuken  - 

doucheruimte - kantoorruimte - toilet

Verdieping - recreatiewoning
Overloop - drie slaapkamers

* 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 € 575.000,-- 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.


