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Wanneer je van veel ruimte, grote vrije tuin en privacy houdt, is 
deze royale woonboerderij een buitenkans. Deze charmante 
gerenoveerde woonboerderij heeft heel veel mogelijkheden!



KENMERKEN
BOUWJAAR


 1928

INHOUD


 1076 m³

WOONOPPERVLAKTE


 208 m²

PERCEELOPPERVLAKTE


 12.660 m²

ENERGIELABEL

WOONLAGEN


 2



AANTAL SLAAPKAMERS


 4

EXTERNE BERGRUIMTE


 99 m²

OMSCHRIJVING






 ROERMONDSEWEG 173, 6005 NJ WEERT





 ALGEMEEN





 Wanneer je van veel ruimte, grote tuin en privacy houdt, is deze royale 

woonboerderij een buitenkans! Deze woonboerderij ligt aan de doorgaande 
weg N280 tussen Weert en de A2. Het perceel omvat maar liefst 13.000 m². 
Dit betekent ruimte voor heel veel… Bijvoorbeeld wonen en werken aan huis 
of plaats voor hobby’s die ruimte vragen. Met deze woning, de bijgebouwen 
en de tuin kun je alle kanten uit. Tevens is er de mogelijkheid voor 
levensloopbestendig wonen door de slaapkamer/studeerkamer op de 
begane grond.




Locatie: Deze woonboerderij ligt aan de N280, de weg tussen Weert en de 
A2. Het perceel ligt vrij, je ervaart de ruimte van ‘buiten wonen’ en toch zit je 
niet mijlenver van de bewoonde wereld. Met de auto ben je in 10 minuten in 
het stadscentrum van Weert en bij het station. De dichtstbijzijnde 
supermarkt is gelegen in het nieuwe Winkelcentrum Leuken, waar ook een 
drogist, een bakker, kapper en gezondheidscentrum te vinden is.







 DE WONING





De totale voorgevel van de boerderij omvat 22 strekkende meter en is 7,5 m 
diep. De boerderij is gerenoveerd en voorzien van een spouwmuur, 
betonnen verdiepingsvloer, houten kap/ isolatie en hardhouten kozijnen. 




Het huis heeft veel potentie om er iets moois van te maken, exact naar wens 
van nieuwe bewoners. Door visuele impressie wordt er een idee gegeven 
van wat er mogelijk is. Dit huis leent zich bij uitstek om er een moderne 
woonboerderij van te maken. Veel ruimte creëren door open-vloer plannen 
en gebruik van trendy styling van interieur.















OMSCHRIJVING        -vervolg-












 TUIN





 De tuin is gelegen rondom de woonboerderij, met heel veel ruimte aan de achterzijde. Aan de achterzijde van 

het huis bevindt zich een overkapping boven een beklinkerd terras. Verder is het grote grasveld omgeven door 
bomen en veel groen. Aan de zijkant van het huis de riante oprit die uitkomt bij een vrijstaande garage. 













 ALGEMEEN





 - Woonoppervlakte 208 m²


- Inhoud van de woning 1076 m³

- Overige inpandige ruimte 108 m²

- 13 kamers waarvan 4 slaapkamers (aan te passen)

- Grote tuin

- Terrasoverkapping

- Brede dakkapel achterzijde

- Totale perceelruimte van bijna 13.000 m²

- Veel opties voor wonen, hobby’s en combinatie werken-aan-huis






 Voor eventuele paardenliefhebbers is er 500 meter verderop nog een stuk akkergrond te koop van 8000 

m2. 





 “Wanneer je van veel ruimte, grote vrije tuin en privacy houdt, is deze royale woonboerderij een 

buitenkans. Deze charmante gerenoveerde woonboerderij heeft heel veel mogelijkheden!”

























BEGANE GROND



1E VERDIEPING



BERGING 1



BERGING 2 + 3



KELDER



KADASTER



LOCATIE OP DE KAART



WONEN IN WEERT 
Weert ligt omgeven door prachtige natuurgebieden op de grens van Limburg en Noord-Brabant. Een gezellige 
Midden-Limburgse stad met meer dan 50.000 inwoners, direct aan de A2/E25. Door de Zuid-Willemsvaart en door 
het Intercitystation is Weert over water en per spoor goed bereikbaar… en altijd dichtbij. Wie vanuit Weert een 
uitstapje naar België wil maken, kan dat zelfs te voet doen en Duitsland ligt op een steenworp afstand. Misschien is 
het wel deze unieke ligging die Weert dat speciale karakter geeft en zo gastvrij maakt.



" Weert 
groenste stad 
van europa "

De Weerter binnenstad 'borrelt' het hele jaar door van de 
evenementen. Zomaar een willekeurige greep ‘vastelaovundj' (carnaval, 
Rogstaekers), Huis van Nicolaas, PinksterCuliance, Oranjevrijmarkt, 
Oranjeweek, Bospop, Paardenmarkt, Bantopa en grootse 
muziekuitvoeringen. Elke laatste zondag van de maand is het Weerter 
Winkelzondag en het laatste weekend in september is op maar liefst 
zeven pleinen in de stad een enorme en gezellige kermis. Je bent en 
voelt je het hele jaar door welkom in deze gezellige stad!





 Weert makkelijk bereikbaar




 Per Spoor


Station Weert is gelegen aan de spoorverbinding Eindhoven-Roermond 
en heeft rechtstreekse intercity verbindingen via Utrecht en Amsterdam 
met Alkmaar in het noorden en Maastricht/Heerlen in het zuiden. 
Verder ligt de stad aan de spoorverbinding de IJzeren Rijn. Een deel van 
de IJzeren Rijn, tussen Weert en hetBelgische Neerpelt, is momenteel 
niet in gebruik, maar er zijn plannen om de oude spoorverbinding met 
Neerpelt weer te hervatten.





 Over De Weg


Weert ligt net ten zuidwesten van de snelweg A2. Via de afritten 38, 39 
en 40 is de stad gemakkelijk te bereiken. Verder verbindt de provinciale 
weg N280 de stad met Roermond. De N292 verbindt de stad met het 
Belgische Maaseik.





 Met De Bus


Het busvervoer in Limburg wordt uitgevoerd door Veolia. Verschillende 
buslijnen hebben een halte in Weert liggen. Vandaar dat het vanuit 
Weert gemakkelijk is om met de bus naar de omliggende kerkdorpen te 
reizen of zelfs naar grotere plaatsen in de omgeving zoals Venlo, Sittard 
of Roermond. Verder is het ook mogelijk om met een Brabantse 
vervoersmaatschappij naar deBrabantse dorpen en steden te reizen. 
BBA (tegenwoordig ook een onderdeel van Veolia Nederland) en 
Hermes verzorgen vervoer vanuit Weert richting Eindhoven.



AANTEKENINGEN



AANTEKENINGEN



INTERESSE IN DEZE WONING?
NEEM CONTACT OP MET ONS KANTOOR

Beekstraat 54, K.25 | 6001 GJ | Weert



 06-15499454 | info@pasklaarwonen.nl | www.pasklaarwonen.nl


