
ook uw woning verdient 
onze exclusieve aandacht

“Groenendael”
Kerkstraat 47 Drempt



U VOELT ZICH THUIS! 
Prachtig landelijk gelegen vrijstaande (semi)bungalow 

gelegen aan de rand van Drempt. Deze (semi)bungalow 

biedt een tal van mogelijkheden en is gelegen op een ruim 

perceel van 1.120 m². 

De (semi)bungalow heeft op dit moment twee 

slaapkamers, maar er is mogelijkheid tot uitbreiding van 

de vliering waardoor u meer slaapkamers kan realiseren. 

Het huis is volledig aangepast voor rolstoel gebruik (brede 

kozijnen en geen enkele drempel zowel binnenshuis 

als aan de achterzijde van de woning). De diepe tuin is 

gelegen op het noordwesten en heeft volledig vrij uitzicht 

over het buitengebied van Drempt.  





INDELING

Begane grond

Via de voordeur is er een gang die toegang geeft 

tot de lichte woonkamer, dankzij de raampartijen 

aan de voorzijde, achterzijde en zijkant is er 

volop licht. De jaren ’70 keuken is voorzien van 

inbouwapparatuur en er is ruimte om te tafelen.  

Verder heeft de begane grond een ruime bijkeuken 

met ruimte voor het witgoed.

Tevens zijn er twee slaapkamers op de begane 

grond en een ruime badkamer voorzien van 

douche, toilet en wastafel. 

Vlizotrap naar:

Vliering

Middels een vlizotrap is de ruime vliering te 

bereiken. Momenteel beschikt de vliering over 

enkele dakramen en is ook de Cv-installatie op deze 

plek terug te vinden. 

Stelt u zich voor als er een dakkapel geplaatst zou 

kunnen worden op het bestaande dak, dan zou u 

meerdere slaapkamers kunnen realiseren.  

BUITENRUIMTE

Garage

Via de oprit is de vrijstaande stenen garage met 

elektrische deur gelegen. Deze biedt voldoende 

ruimte voor verschillende activiteiten of voor een 

auto. 

De garage is voorzien van een zolder met veel 

opslag mogelijkheden en bereikbaar met een losse 

trap. De oprit heeft zeker ruimte voor drie auto’s. 

Tuin

De hoofdtuin is gelegen aan de achterzijde van de 

woning en biedt een fantastisch vrij uitzicht over 

de landerijen van Drempt. Verder biedt de tuin 

veel beschutting en privacy. De kavel is zo ruim dat 

er zowel al in het voorseizoen als nog ruim in het 

naseizoen genoten kan worden tijdens de mooie 

zonnige dagen op de diverse terrassen.



Bijzonderheden

- prachtig uitzicht over de landerijen;

- (semi)bungalow met mogelijkheden;

- vrijstaande stenen garage;

- tuinhuis;

- Het huis is volledig aangepast voor rolstoel gebruik (brede 

kozijnen en geen enkele drempel zowel binnenshuis als aan de 

achterzijde van de woning). 

Drempt 

Drempt is landelijk gelegen in een bosrijke omgeving nabij de 

gezellige stad Doesburg. Doesburg (2km) is op fietsafstand. 

Openbaar vervoer is op loopafstand en het dichtstbijzijnde 

treinstation (NS Intercity station) bevindt zich in Dieren (7km). 

Steden als Doetinchem, Arnhem en Nijmegen zijn uitstekend te 

bereiken.

De nabij gelegen bossen en Oude IJssel garanderen veel fiets- en 

wandelplezier. De Hanzesteden Doesburg en Zutphen garanderen 

gezelligheid, rust en cultuur.



Groenendael

Prachtig landelijk gelegen 

vrijstaande (semi)bungalow 

gelegen aan de rand 

van Drempt. Deze (semi)

bungalow biedt een tal 

van mogelijkheden en 

is gelegen op een ruim 

perceel van 1.120 m². 







Licht

Dankzij de raampartijen aan 

de voorzijde, achterzijde en 

zijkant is er volop licht in de 

woonkamer.



Jaren ‘70 
woonkeuken

De jaren ’70 keuken 

is voorzien van 

inbouwapparatuur en er is 

ruimte om te tafelen.  





Slaapkamers

Tevens zijn er twee 

slaapkamers op de begane 

grond en een ruime 

badkamer voorzien van 

douche, toilet en wastafel. 







Buiten

De hoofdtuin is gelegen 

aan de achterzijde van 

de woning en biedt een 

fantastisch vrij uitzicht over 

de landerijen van Drempt. 

Verder biedt de tuin veel 

beschutting en privacy. De 

kavel is zo ruim dat er zowel 

al in het voorseizoen als 

nog ruim in het naseizoen 

genoten kan worden tijdens 

de mooie zonnige dagen 

op de diverse terrassen. 



Garage

Via de oprit is de vrijstaande 

stenen garage met 

elektrische deur gelegen. 

Deze biedt voldoende 

ruimte voor verschillende 

activiteiten of voor een 

auto. De garage is voorzien 

van een zolder met veel 

opslag mogelijkheden en 

bereikbaar met een losse 

trap. De oprit heeft zeker 

ruimte voor drie auto’s. 





BEGANE GROND WONING 



VLIERING WONING 



GARAGE



TUINHUIS



KADASTRALE KAART





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: Kerkstraat 47 

 6996 AG Drempt

Kadastraal bekend: Keppel, sectie I, 

 nummers 397 

Perceeloppervlakte:  1.120m2 

Bouwjaar:: 1975 

Kamers: 3 kamers 

 (waarvan 2 slaapkamers)

Maatvoering

alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief

Woonoppervlakte:   90,60 m2  

Overige inpandige ruimte:   38,30 m2 

Gebouwgebonden ruimte:     0,00 m2 

Externe bergruimte:   31,70 m2 

Bruto inhoud woning: 485,88 m3 

INDELING

Begane grond

Entree - woonkamer - keuken - bijkeuken - 2 

slaapkamers - badkamer

Verdieping

Middels vlizotrap bereikbare vliering met 

mogelijkheden voor slaapkamers na verbouwing.

* 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 € 495.000 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.


