
VREDENSEWEG 139 in WINTERSWIJK 
ONTDEKde

Grote schuren en veel 
bergruimte!

Badkamer en slaapkamer op 
begane grond!

Vraagprijs

€ 550.000,-- k.k.
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Informatie vooraf
Deze (woon-)boerderij wordt aangeboden tegelijk en mogelijk in combinatie met het 
naastgelegen pand Vredenseweg 137.





Om misverstanden en teleurstelling te voorkomen melden wij met nadruk dat het 
totale complex Vredenseweg 137/139 met de bedrijfsgebouwen in het 
bestemmingsplan is opgenomen met de bestemming “Agrarisch”. Dat wil zeggen 
dat de woningen/woongedeelten bedrijfswoningen zijn.




Het geldende bestemmingsplan biedt op basis van artikel 35 van de voorschriften 
mogelijkheden om de bestemming te wijzigen. De procedure vergt minstens een jaar en 
brengt kosten met zich mee (adviseurs, onderzoeksrapporten, gemeentelijke leges).

Een bestemmingswijzigingsprocedure kan niet voor een gedeelte van het perceel. 

De procedure moet doorlopen worden voor het gehele perceel met alle gebouwen en 
voorzieningen. 

Wijziging van het bestemmingsplan (naar “Wonen”) op basis van artikel 35.5 heeft de 
voorkeur van verkoper, omdat in dat geval geen sloop van bijgebouwen wordt opgelegd. 
Het aantal woningen blijft dan twee, namelijk de beide bestaande woningen nr. 

137 en 139. 

Op basis van artikel 35.6 kan één woning worden toegevoegd, maar in dat geval moeten 
alle bedrijfsgebouwen en overige voorzieningen waaronder het mestbassin worden 
gesloopt.

Artikel 35.7 biedt mogelijkheden om de bestemming om te zetten naar een kleinschalig 
niet agrarisch bedrijf.

Zie verder de volledige tekst van artikel 35 in de bijlage van deze brochure.




Het complex wordt aangeboden uitgaande van de huidige situatie/met deze 
bestemming. Wij raden u aan om, voordat u verdere stappen onderneemt, eerst navraag 
te doen bij uw financieel adviseur.
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Bestemmingsplankaart
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SPECIFICATIES
VRAAGPRIJS € 550.000,-- K.K.

GEBRUIKSOPPERVLAKTE



 149 m²

PERCEELOPPERVLAKTE



 circa 8.800 m²

BOUWJAAR



 1910 

INHOUD



 1.347 m³

SOORT WOONHUIS Vrijstaande woonboerderij

SOORT BOUW Bestaande bouw

WOONLAGEN 2

KAMERS 6

GARAGE Garage c.q. carport

BERGING Deel en aangebouwde schuren

AANSLUITING Glasvezel en persriolering

VERWARMING Centrale verwarming

BIJZONDERHEDEN VAN DE WONING

 Prima locatie

 Groot perceel

 Vijf slaapkamers

 Groene, landelijke omgeving

 Centrale verwarming
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Uw

makelaar

WELKOM
Ben je op zoek naar een makelaar in Almelo, Amsterdam, Apeldoorn, Deventer, 
Doetinchem, Enschede, Hengelo, Lochem, Winterswijk of Zutphen? 

Ontdek Thoma Makelaars! Wij hebben diverse kantoren in Twente, de 

Stedendriehoek, de Achterhoek en in het westen van het land.





Onze makelaars staan voor je klaar

Ons team, bestaande uit meer dan 80  specialisten in ruim 15 verschillende 
functies staat dagelijks voor je klaar. Onze woningmakelaars en bedrijfs-

makelaars helpen je graag bij het zoeken of verkopen van een woning of een 
bedrijfspand, waarbij wij opvallen door meer marktkennis, meer deskundigheid, 
meer begeleiding en meer kwaliteit.

Gerrit Vervelde

Directeur / Register Makelaar Taxateur / NVM-lid

Tel. 0543 - 51 61 51

gerritvervelde@thomaenning.nl

Mobiel: 06 - 53 80 24 25
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Deze prachtige, royale, VRIJSTAANDE WOONBOERDERIJ moet u gezien 
hebben! Gelegen op een groot perceel met grote schuren. Mooi gesitueerd aan 
een doorgaande weg in het landelijke buitengebied van Winterswijk.

Het woongedeelte heeft vijf slaapkamer en de deel/stallen bieden volop ruimte 
voor bedrijf/praktijk aan huis of hobby's.





 Locatie


Gelegen in het buitengebied op circa 7 km van de bebouwde kom van 
Winterswijk, waar alle voorzieningen beschikbaar zijn. Winterswijk heeft naast 
een levendig centrum met twee keer per week een warenmarkt o.a. een 
schouwburg, streekziekenhuis, middelbare school en spoorverbinding.
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KIJK EENS ROND OP 

DE BEGANE GROND



De woonkamer is sfeervol en heeft veel ramen die zorgen voor een prettige 
lichtinval. 

De woonkeuken heeft een tuindeur en is praktisch ingericht.
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Er is een grote bijkeuken c.q. wasruimte met buitendeur om de garage/
bergruimte eenvoudig te bereiken.



MAKELAARS MET MEER

Thoma Enning | 11

Ook bevindt zich op de begane grond 
een slaapkamer en een badkamer 
met inloopdouche wat deze woning 
levensloopbestendig maakt. 



12 | Thoma Enning

Verdieping


 SLAAPKAMERS

Eerste verdieping: op de eerste verdieping bevinden zich vier comfortabele 
slaapkamers. 

 

Tweede verdieping: de vliering is ideaal om te gebruiken als extra opslagruimte. 
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 BUITEN

Gesitueerd op een groot perceel van circa 8.800 m². De voor- en zijtuin zijn 
mooi verzorgd en liggen op het zuiden. Daarnaast beschikt de woning over een 
garage. Het erf/achter is verhard met betonklinkers.



 DE SCHUREN De rundvee-loopstal is gebouwd in 1998. De schuur meet 

20,50 x 36,70 meter. De naastgelegen jonkveestal en berging is 11 x 28 meter. 

De golfplaten op de rundveestal zijn asbestvrij.



MAKELAARS MET MEER

Thoma Enning | 15



16 | Thoma Enning



MAKELAARS MET MEER

Thoma Enning | 17

PLATTEGROND



18 | Thoma Enning

PLATTEGROND
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PLATTEGROND
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OVERZICHT ERF
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KADASTRALE KAART
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SITUATIEKAART
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Artikel 35
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OVER ONS
Wonen, werken, leven! 

Dit omvat in grote lijnen waar onze dienstverlening al jaren om draait. Samen 
met onze opdrachtgevers zoeken we altijd naar de beste ruimte om te wonen, 
werken en leven. Een plek waar we een groot deel van ons leven vertoeven. 
Daar waar we succesvol kunnen ondernemen of juist inspirerend kunnen 
werken. Een plek waar we ons zelf kunnen zijn, ons goed en bovenal thuis 
voelen. 




Je vindt onze tien woningmakelaarskantoren in Almelo, Amsterdam, Apeldoorn, 
Deventer, Doetinchem, Enschede, Hengelo, Lochem, Winterswijk en Zutphen. 
Daarnaast zijn we actief in de bedrijfsmakelaardij in de regio’s Twente, 
Achterhoek en Stedendriehoek en hebben we een overkoepelende 
taxatieafdeling en hypotheekafdeling. En alles is erop gericht om jou 

volledig te ontzorgen.

We helpen je graag verder!



Gratis waardebepaling? 
Doe een waardecheck 

bij Thoma Enning!
Overweeg je om je huis te gaan verkopen en ben je 
benieuwd hoeveel je huis waard is in de huidige markt? 
Maak kennis met de specialisten van Thoma Make-

laars! Vanuit diverse kantoren actief in de Achterhoek, 

de Stedendriehoek en Twente.

Thoma Enning Makelaars


+31 (0)5 43 51 61 51


info@thomaenning.nl

/thomaenningmakelaars


@thomapost.nl


/company/thomapost

Burgemeester Bosmastraat 2D


7101 DG Winterswijk



 thomaenning.nl


