
ook uw woning verdient 
onze exclusieve aandacht

Broekhuizerweg 1, Doesburg



U VOELT ZICH THUIS! 
OP ROYAAL PERCEEL GELEGEN ZEER DEGELIJK GEBOUWDE 

VRIJSTAANDE BEDRIJFSWONING.

OMSCHRIJVING

Een huis waarin je jaren vooruit kunt, dat is deze vrijstaande 

woning, gelegen op een perceel van 1285 m2, met veel 

privacy aan de rand van het sfeervolle Doesburg. Ideaal 

voor mensen die willen onthaasten.

Naast een grote, lichte woonkamer, een heerlijke 

woonkeuken en een bijkeuken zijn er ook vier slaapkamers 

en een ruime badkamer op de eerste verdieping. 

Bovendien zijn er mogelijkheden voor een kantoor aan 

huis. Ook buiten is het één en al ruimte en vrijheid! De tuin 

is rondom gelegen en is voorzien van een zwembad, een 

mooi gazon en een dubbele garage.

LOCATIE

Doesburg, met circa 14.000 inwoners, ligt in de provincie 

Gelderland en is een kleine Hanzestad in de Achterhoek. 

De historische binnenstad, waar je in elk pand wel even 

binnen wilt kijken, heeft een gezellig plein met terrasjes 

waar het lijkt alsof je je in het buitenland waant. Er zijn 

verschillende festiviteiten die met name in het voorjaar en 

in de zomer plaatsvinden. De stad is erg geliefd en wordt 

jaarlijks door duizenden toeristen bezocht. 

De woning ligt aan de rand van de stad, binnen de 

bebouwde kom, in een afwisselend landschap van 

weilanden en de uiterwaarden van de IJssel en de A12.

Doesburg is centraal gelegen in het land, in de directe 

omgeving treft u de A348, A50 en de A12. Apeldoorn, 

Arnhem en de Duitse grens zijn bereikbaar binnen 30 

autominuten.

Doesburg biedt een compleet pakket qua sport, zorg en 

onderwijs. Het sfeervolle historische stadscentrum beschikt 

ook over uitstekende winkelvoorzieningen. 





INDELING

Begane grond

Voor het huis ligt een tuin met een lange ruime 

oprit naar de dubbele garage. U komt binnen in 

de centrale hal welke toegang verleent tot de 

woonkamer en het toilet met fontein.

De woonkamer is ruim en sfeervol, de ramen aan 

iedere kant van het huis laten veel licht toe. De 

riante lichte woonkamer is onder andere voorzien 

van een sfeervolle gashaard met daaraan grenzend 

een ruime serre en een royale woonkeuken. 

De woonkeuken is voorzien van moderne 

inbouwapparatuur.

Via de woonkeuken komt u in de bijkeuken waar 

u met gemak een extra koelkast en uw was- en 

droogcombinatie kunt plaatsen.

De begane grond is volledig voorzien van een 

natuurstenen vloer met vloerverwarming in de 

serre.

Eerste verdieping

Middels een vaste trap vanuit de hal is de overloop 

bereikbaar. De overloop geeft toegang tot vier ruime 

slaapkamers en de badkamer, voorzien van een bad, 

een aparte douche, toilet en een dubbele wastafel.

Drie slaapkamers zijn voorzien van inbouwkasten en 

een airco. Bij de achterste twee slaapkamers kunt u 

gebruik maken van het ruime balkon, welke over de 

gehele breedte van de achterkant van het huis loopt. 

Tevens is de gehele bovenverdieping voorzien van 

rolluiken. Via een vlizotrap kunt u de vliering bereiken.



BUITEN
Aan de voorzijde van het huis komt u via een beveiligd toegangshek 

op uw eigen terrein waar u ruime parkeergelegenheid voor uw auto(‘s) 

aantreft.  

Rondom het huis heeft u alle vrijheid en ruimte. De fraai aangelegde 

tuin is op het noord westen georiënteerd en voorzien van een gazon, 

diverse terrassen, een overkapping met een heater en niet te vergeten 

een overheerlijk verwarmd zwembad.

Garage

De dubbele garage beschikt over twee deuren met een kelder 

waarin de zwembadinstallatie zich bevindt. 

ALGEMEEN
Het betreft een degelijk gebouwde woning uit 1977 welke volledig 

geïsoleerd is. Ook is de woning voorzien van een alarmsysteem.

Bestemming

De woning mag gebruikt worden als dienstwoning ongeacht de 

grootte van de bedrijfscategorie. Wel dient op dit adres het bedrijf 

te staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. In de praktijk 

kunt u als eigenaar een bedrijf aan huis hebben, maar het zou ook 

bijvoorbeeld de bedrijfswoning kunnen zijn van uw onmisbare 

bedrijfsleider. Het bedrijf moet dan wel op het nabijgelegen 

industrieterrein zijn gesitueerd.

Verderop in de brochure leest u meer over de bestemming. 



Privacy

Rondom het huis heeft 

u alle vrijheid en ruimte. 

De fraai aangelegde tuin 

is op het noord westen 

georiënteerd en voorzien 

van een gazon, diverse 

terrassen, een overkapping 

met een heater en niet te 

vergeten een overheerlijk 

verwarmd zwembad.







Serre

De begane grond is 

volledig voorzien van een 

natuurstenen vloer met 

vloerverwarming in de 

serre.



Woonkeuken

De woonkeuken is 

voorzien van moderne 

inbouwapparatuur.





Sfeervol

De woonkamer is ruim 

en sfeervol, de ramen aan 

iedere kant van het huis 

laten veel licht toe. De 

riante lichte woonkamer is 

onder andere voorzien van 

een sfeervolle gashaard 

met daaraan grenzend een 

ruime serre en een royale 

woonkeuken.







Verdieping

Middels een vaste trap 

vanuit de hal is de overloop 

bereikbaar. De overloop 

geeft toegang tot vier 

ruime slaapkamers en de 

badkamer.



Badkamer

De badkamer is voorzien 

van een bad, een aparte 

douche, toilet en een 

dubbele wastafel.





Slaapkamers

Drie slaapkamers zijn 

voorzien van inbouwkasten 

en een airco. Bij de 

achterste twee slaapkamers 

kunt u gebruik maken van 

het ruime balkon, welke 

over de gehele breedte van 

de achterkant van het huis 

loopt. 







Voorzieningen

De gehele bovenverdieping  

is voorzien van rolluiken. 

Via een vlizotrap kunt u de 

vliering bereiken.



Garage

De dubbele garage beschikt 

over twee deuren met 

een kelder waarin de 

zwembadinstallatie zich 

bevindt. 





Zwembad

Het zwembad is 

overheerlijk verwarmd. De 

zwembadinstallatie bevindt 

zich in de kelder van de 

dubbele garage. 







Algemeen

Het betreft een degelijk 

gebouwde woning uit 1977 

welke volledig geïsoleerd is. 

Ook is de woning voorzien 

van een alarmsysteem.



BEGANE GROND WONING 



EERSTE VERDIEPING WONING 



TWEEDE VERDIEPING WONING 



OVERKAPPING 



GARAGE



GARAGE - KELDER



BESTEMMING
Het perceel is gelegen in het “Bestemmingsplan Bedrijventerrein Beinum gemeente Doesburg”, vastgesteld 

door de gemeente Doesburg op 28 januari 2010. Op het perceel rust de bestemming: bedrijfswoning met 

het overgangsrecht burgerbewoning type 1. 

Het is een bedrijfswoning behorende bij een bedrijf.  De bedrijfswoning mag derhalve uitsluitend bewoond 

worden door degene voor wie het noodzakelijk is naast het bedrijf te wonen. In de praktijk is dit vaak de 

eigenaar van het bijbehorende bedrijf, maar dit kan ook een onmisbare bedrijfsleider zijn. 

 

GEMEENTE DOESBURG 

Naast het bestemmingsplan is er bij de gemeente Doesburg navraag gedaan naar de exacte 

mogelijkheden voor een nieuwe eigenaar en dit is als volgt: 

Het perceel Broekhuizerweg 1 is gelegen binnen de bestemming ‘Bedrijventerrein’ en de woning is 

aangeduid als bedrijfswoning met het overgangsrecht burgerbewoning type 1.

Het bestemmingsplan kent geen binnenplanse afwijking of wijzigingsbevoegdheid om een 

burgerwoning toe te staan. Het direct aangrenzende perceel Broekhuizerweg 3-11-13 is aangeduid 

als ‘kunststofverwerkend bedrijf ’, welke een milieucategorie van 4.1 kent (conform Staat van 

Bedrijfsactiviteiten).



Op de daarnaast gelegen percelen zijn bedrijven toegestaan t/m 

milieucategorie 3.2, waarvoor een richtafstand van 100 meter wordt 

gehanteerd. 

De bestaande ‘bedrijfs’woning is gelegen op 12 meter afstand 

(gevel tot gevel) van de kunststofverwerkingsbedrijf en op 28 meter 

van de daarna dichtstbijzijnde gelegen bedrijf (tot milieucategorie 

3.2). 

Het bestemmingsplan geeft in haar toelichting aan flexibel te zijn 

opgesteld, hetgeen betekent dat met onderbouwing/motivering 

afgeweken kan worden van de aangegeven richtafstanden.

Desalniettemin is het verschil tussen de richtafstanden en de 

bestaande onderlinge afstanden te groot om hier met positief 

gevolg gemotiveerd van af te wijken.

De bedrijven worden in dat geval naar alle verwachtingen 

ongunstig beïnvloed in haar bedrijfsvoering, hetgeen het 

bedrijventerrein ten nadele komt.

Aanvullend kan de gemeente Doesburg wel informeren dat het 

gebruik als bedrijfswoning is toegestaan op locatie, waardoor 

bijvoorbeeld bij verkoop van de woning dit ook door eenieder 

zodanig gebruiken mag worden, mits (ongeacht de grootte van de 

bedrijfscategorie) een bedrijf op dit adres staat ingeschreven.

Voor meer informatie omtrent het bestemmingsplan verwijzen wij 

u door naar de heer Bloemendal van de gemeente Doesburg. 

Contactgegevens

Gemeente Doesburg  

team Wonen, Ondernemen en Recreëren 

Philippus Gastelaarsstraat 2 

6981 BH Doesburg  

 

Jurgen Bloemendal (maandag t/m donderdag) 

E-mail: jurgen.bloemendal@doesburg.nl 

Telefoon: 0313-481 387



KADASTRALE KAART





LIGGING & OMGEVING
Doesburg, met circa 14.000 inwoners, ligt in de provincie 

Gelderland en is een kleine Hanzestad in de Achterhoek.  

Met een historische binnenstad waar je in elk pand wel 

even binnen wilt kijken, met een pleintje met terrasjes 

waar je je in het buitenland waant en met verrassende 

hoogtepunten. 

De woning ligt aan de rand van de stad, in een 

afwisselend landschap van weilanden en de 

uiterwaarden van de IJssel. en A12. 

Doesburg is centraal gelegen in het 

land, in directe omgeving treft u de 

A348, A50 en A12. Apeldoorn, Arnhem 

en de Duitse grens zijn bereikbaar 

binnen 30 autominuten.  

 

Doesburg biedt een compleet pakket 

qua sport, zorg en onderwijs. Het 

sfeervolle stadscentrum beschikt over 

uitstekende winkelvoorzieningen.



FEITEN EN CIJFERS 

In kort bestek

Adres: Broekhuizerweg 1 

 6983 BM Doesburg

Kadastraal bekend: Doesburg, sectie E 

 Nummer 1586 

Perceeloppervlakte:  1.285 m2 

Bouwjaar:: 1977 

Kamers: 5, waarvan 4 slaapkamers

Maatvoering

alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief

Woonoppervlakte: 203,10 m2  

Overige inpandige ruimte:   13,20 m2 

Gebouwgebonden ruimte:   75,70 m2 

Externe bergruimte:   52,00 m2 

Bruto inhoud woning: 755,14 m3 

INDELING

Begane grond

Hal - garderobe - toilet - woonkamer - serre - keuken 

- bijkeuken

Eerste verdieping

Overloop - 4 slaapkamers, waarvan 2 toegang tot 

dakterras - badkamer 

Tweede verdieping

Bergruimte

Dubbele garage

Dubbele garage met toegang tot kelder

* 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 € 625.000 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.


