
ook uw woning verdient 
onze exclusieve aandacht

Winkelstegge 4
Winterswijk Woold



U VOELT ZICH THUIS! 
Deze prachtige woonboerderij is zeer fraai gelegen op 

landgoed ’t Gosselink te Winterswijk Woold, bekend om het 

prachtige afwisselende Achterhoekse coulisselandschap 

met houtsingels, bossen, akkers en weilanden.

Nabij gelegen is het dorpshuis “Verenigingsgebouw 

Juliana”. In een ruimer gebied om de woonboerderij zijn 

ook diverse wijngaarden te vinden. Het centrum van 

Winterswijk ligt op circa 5,5 km en het Duitse Bocholt 

bevindt zich op ongeveer 16,5 km afstand.  





INDELING

Begane grond

Begane grond: voordeur met hal en direct rechts 

toegang tot een apart toilet en badkamer, de hal 

biedt eveneens toegang tot de keuken en de deel. 

Vanuit de keuken is er toegang tot een tweede hal 

met een inbouwkast. Deze hal geeft toegang tot 

een slaapkamer welke ook gebruikt kan worden 

als hobby-/werkkamer en de woonkamer met een 

schouw. Via de woonkamer is de tweede slaap-/

studeerkamer te bereiken.

De deel heeft ook een zelfstandige toegang van 

buiten, op de deel is een separate werkruimte 

gevestigd. De deel geeft eveneens toegang tot de 

aangebouwde voormalige varkensstal.

 

Zolder

De eerste verdieping is niet via een vaste trap 

bereikbaar maar heeft wel mogelijkheden om 

bijvoorbeeld extra (slaap)kamers te realiseren.

BUITENRUIMTE

Erf en bijgebouwen

Naast de boerderij zijn er op het erf nog een 

schoppe (schuur), een hooiberg en een streekeigen 

kippenschuur aanwezig.

Het erf is circa 2.500 m² groot. In overleg kan het 

omliggende weiland van circa 7.500 m2 er bij 

gehuurd worden. De kadastrale percelen worden 

nog nader door het Kadaster ingemeten.

Bijzonderheden

- prachtig uitzicht over de landerijen;

- woonboerderij met mogelijkheden om deze 

geheel naar eigen smaak in te richten;

- vrijstaande stenen schoppe (schuur);

- mogelijkheid om omliggend weiland te huren.



Erfpacht

De woonboerderij zal worden verkocht op basis van recht van 

erfpacht van 30 jaar, met een tienjaarlijkse herziening van de 

grondwaarde en een jaarlijkse indexering conform CPI. De 

ondergrond blijft daarmee als ‘bloot eigendom’ van het landgoed. 

Voor het gebruik hiervan is een jaarlijkse canon verschuldigd. De 

aanvangscanon is vastgesteld op € 7.500,00  per jaar.

De vergoeding voor de opstallen bedraagt minimaal € 149.000,- k.k. 

Hoewel de boerderij, schoppe en kippenschuur geen (rijks)

monumentale status bezitten zijn deze wel als karakteristieke 

panden aangemerkt door de gemeente Winterswijk. Omdat deze 

een beeldbepalend karakter voor het landgoed en de omgeving 

hebben moet dit behouden blijven. Door de landgoedeigenaar 

kunnen er daarom voorwaarden opgelegd worden bij de 

verbouwing en restauratie. Het definitieve verbouwingsplan zal 

daarom in overleg met de landgoedeigenaar worden vastgesteld.

Natuurschoonwet

De boerderij en overige opstallen zijn gerangschikt onder de 

Natuurschoonwet 1928 (NSW). Bij overdracht is de koper verplicht 

de boerderij gerangschikt te houden. Ons kantoor zal deze 

rangschikking namens het landgoed verzorgen.



Mogelijkheden

De binnenzijde van de 

woonboerderij is toe aan 

een grondige renovatie. Dit 

geeft u de mogelijkheid 

om de woning geheel naar 

eigen inzicht en smaak in te 

richten. 







Licht

Dankzij de raampartijen aan 

de voorzijde, achterzijde en 

zijkant is er volop licht in de 

woning.



Deel

De deel heeft ook een 

zelfstandige toegang 

van buiten, op de deel is 

een separate werkruimte 

gevestigd. De deel geeft 

eveneens toegang tot de 

aangebouwde voormalige 

varkensstal.







Schoppe

De schoppe biedt veel 

ruimte en mogelijkheden.



Ruimte en vrijheid

Het erf is circa 2.500 m² 

groot. In overleg kan 

het omliggende weiland 

van circa 7.500 m2 er bij 

gehuurd worden. 





BEGANE GROND WONING 



ZOLDER WONING 



SCHOPPE



KIPPENHOK



KADASTRALE KAART





LIGGING & OMGEVING
Het Woold ligt ten zuidoosten van Winterswijk, in een 

bosrijk gebied tegen de grens met Duitsland. Door de 

buurtschap loopt de weg van Winterswijk naar de stad 

Bocholt in Duitsland. 

Op het landgoed staat een restant van een veldoven. De 

veldoven ’t Winkel is vermoedelijk tussen 1840 en 1860 

in gebruik genomen ten tijde van de ontginningen van 

de woeste heideterreinen, waarbij leem uit sloten en 

greppels werd gebruikt voor het bakken van de stenen.

De buurtschap kent een sterk 

verenigingsleven, belangrijke 

voorzieningen zijn er ook te vinden 

zoals een basisschool, twee café-

restaurants en een camping. 

Berenschot’s Watermolen ligt vlakbij 

en is een eeuwenoude watermolen, dit 

rijksmonument is gebouwd in 1652. 

Aanliggend is het gelijknamige 

restaurant gevestigd.



FEITEN EN CIJFERS 

In kort bestek

Adres: Winkelstegge 4 

 7108 AT Winterswijk Woold

Kadastraal bekend: Winterswijk, sectie E, 

 nummer 10559 

Perceeloppervlakte:  c.a. 2.500 m2 

Bouwjaar:: 1900 

Kamers: 3 kamers 

 (waarvan 2 slaapkamers)

Maatvoering

alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief

Woonoppervlakte:   83.60 m2  

Overige inpandige ruimte:   192.20 m2 

Gebouwgebonden ruimte:   0,00 m2 

Externe bergruimte:   143.90 m2 

Bruto inhoud woning:   925.48 m3 

INDELING

Begane grond

Entree - badkamer - toilet - keuken - woonkamer 

- 2 slaapkamers - deel - werk-/hobby ruimte - 

voormalige varkensstal

Verdieping

Middels losse trap bereikbare zolder met 

mogelijkheden voor (slaap)kamers 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 € 149.000 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.


