
ook uw woning verdient 
onze exclusieve aandacht

Berglaan 9 Doetinchem



U VOELT ZICH THUIS! 
Op steenworp afstand van de Kruisbergse bossen, 

omringd door rust en vrijheid staat deze indrukwekkende 

villa. Het stadscentrum van Doetinchem is op 

fietsafstand. Tevens bevinden zich op korte afstand ook 

scholen, sportaccommodaties, openbaar vervoer en 

ontsluitingswegen. 

De villa staat aan de rand van het bos op een perceel van 

maar liefst 1.060 m². Er is een zeer fraaie aangelegde tuin 

gelegen op het zuid-westen. 

De woning dateert uit 1996 en is ontworpen door 

architect S. Giesen uit Doetinchem. Een bijzondere villa 

met kenmerkend blauw tegelwerk aan de buitenzijde van 

de entree. Tevens is het een bijzonder object dankzij het 

lichtinval en de rondingen.





INDELING

Begane grond

Iedere ruimte in de woning heeft een uniek aspect 

en dat start al bij de entree. Het huisnummer is 

zichtbaar in de lantaarn boven de hoofdentree. 

U treedt de woning binnen via een royale 

ontvangsthal met garderobe en toilet. 

Vanuit de hal is de centrale trapopgang bereikbaar. 

Tevens is er toegang tot de woonruimte via de 

bijkeuken. 

Kenmerkend is het licht waar u naartoe wordt 

getrokken en gelijk ook dan wordt de ronding 

zichtbaar. De woning is voorzien van palen die een 

dragende functie hebben t.b.v. de constructie om 

het geheel zo open mogelijk te houden. 

Op de begane grond bevinden zich de tuingerichte 

woonkamer en eetkamer. De keuken is aan de 

voorzijde van de woning gesitueerd. 

Eerste verdieping

Via de ronde trap in de ontvangsthal bereikt u de 

eerste verdieping. Op deze verdieping zijn twee 

slaapkamers en een badkamer gesitueerd. De 

eerste slaapkamer heeft ook direct toegang tot de 

badkamer.  De badkamer is voorzien van een ligbad, 

toilet en wastafel. Tevens beschikt de badkamer over 

voldoende kastruimte. 

De overloop heeft beschikking over een wand vol 

bergruimte middels kasten. 



BUITEN

Tuin

De prachtig onderhouden en aangelegde tuin is gelegen op het 

zuid-westen en biedt zelfs in het najaar nog plek voor wat laatste 

zonnestralen. De tuin heeft enkele niveau verschillen wat het speels 

maakt. Vanuit de woonkamer is het zelfs mogelijk om overdekt te 

zitten op het aanwezige terras. 

Schuur

Voor het tuingereedschap is er een vrijstaande stenen schuur in de 

tuin gelegen op hetzelfde niveau als de villa.



Zuid Westen

De villa staat aan de rand 

van het bos op een perceel 

van maar liefst 1.060 

m². Er is een zeer fraaie 

aangelegde tuin gelegen 

op het zuid-westen. 







Licht

Kenmerkend is het licht 

waar u naartoe wordt 

getrokken en gelijk ook 

dan wordt de ronding 

zichtbaar. De woning is 

voorzien van palen die een 

dragende functie hebben 

t.b.v. de constructie om het 

geheel zo open mogelijk te 

houden. 



Woonkamer

Op de begane grond 

bevinden zich de 

tuingerichte woonkamer en 

eetkamer. 





Keuken

De keuken is aan de 

voorzijde van de woning 

gesitueerd. 







Slaapkamer met 
badkamer en suite

De eerste slaapkamer 

heeft direct toegang tot de 

badkamer. 



Badkamer

De badkamer is voorzien 

van een ligbad, toilet en 

wastafel. 

Tevens beschikt de 

badkamer over voldoende 

kastruimte.



BEGANE GROND WONING 



EERSTE VERDIEPING WONING 



BERGING



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: Berglaan 9 

 7009 BW Doetinchem

Kadastraal bekend: Ambt-Doetinchem, sectie B 

 Nummer 2829 

Perceeloppervlakte:  1.060 m2 

Bouwjaar:: 1996 

Kamers: 3 (waarvan 2 slaapkamers)

Maatvoering

alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief

Woonoppervlakte: 162,10 m2  

Overige inpandige ruimte:     0,00 m2 

Gebouwgebonden ruimte:    37,70 m2 

Externe bergruimte:   11,10 m2 

Bruto inhoud woning: 663,96 m3 

INDELING

Begane grond

Entree - garderobe - toilet - centrale hal - 

woonkamer - eetkamer - keuken - bijkeuken 

Verdieping

Overloop - bergruimte- badkamer - 2 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 € 850.000,- 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.


