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Omschrijving Buurtweg 48, Brummen 

 
Via een onverharde weg rijdt u naar deze geheel vrijstaand gelegen authentieke woonboerderij. 
Woonboerderij “Ganzenstuk” is midden in het landelijk buitengebied van Brummen (Oeken) gelegen. 
Rust en ruimte vindt u hier! 
 
De woonboerderij dateert uit 1890. De woning wordt aangeboden met 5.000m2 grond. Eventueel is 
1,1505ha bij te kopen. Het totale perceel is riant met ca. 1,6ha (16.505 m2). Een gedeelte van het 
perceel is in gebruik als grasland. 
 
De boerderij is voorzien van een rieten zadeldak met wolfseinden (wolfskap). Deze kap is een jaar of 
8 jaren geleden volledig vernieuwd. De boerderij is traditioneel ingedeeld met aan de voorzijde het 
woongedeelte (voorhuis) en aan de achterzijde gedeeltelijk de deel. De 1e verdieping is niet 
ingedeeld en biedt veel mogelijkheden 
  
De indeling van de boerderij is als volgt. Begane grond: entree, keuken, woonkamer, slaapkamer, 
douche, gang met doorgang naar achterhuis. In het achterhuis bevindt zich een hobby/slaapkamer, 
open ruimte met werkbank, trapopgang naar de 1e verdieping. Deze is niet ingedeeld. 
 
Verspreid over het erf staan diverse bijgebouwen Er zijn 2 bakhuisjes, waarvan 1 met aangebouwde 
garage, een schuur en een werktuigberging. De totale oppervlakte van de bijgebouwen wordt 
geschat op 300 m2. Aan de linkerzijde van de woonboerderij staan een aantal fruitbomen. Achter de 
werktuigberging is een royale groentetuin. 
 
Deze boerderij is gelegen in Oeken. Voor voorzieningen bent u voornamelijk aangewezen op 
Brummen of Zutphen. Brummen biedt alle faciliteiten als winkels, basisscholen, supermarkten, 
openbaar vervoer, NS station en diverse sportaccommodaties waaronder een zwembad. Brummen 
heeft gezellige restaurants en terrassen, de snelwegen A50/A1 zijn goed bereikbaar en het dorp is 
centraal gelegen binnen de steden Arnhem, Apeldoorn, Deventer en Zutphen. 
 
Erf: 
Het erf is aan de achterkant gelegen. Naast de woning ligt tevens de toegang tot het grasland. 
 
Algemeen 
De huidige bestemming heeft Wonen.  
 
De verkoper verkoopt de woning met 5.000m2 grond (1,1505ha is eventueel bij te kopen).  

Aanvaarding; op korte termijn mogelijk, echter in overleg.  
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Kenmerken 

Vraagprijs 
 

: Op aanvraag 

Soort 
 

: Woonboerderij met opstallen 

Type 
 

: Vrijstaande boerderijwoning 

Aantal slaapkamers 
 

: 2 

Inhoud boerderij 
 

: ca. 740 m3 

Perceel oppervlakte 
 

: 5.000m2 (totale perceel 16.605 m2, 1,1505 niet bij de prijs 
inbegrepen) 
 

Kavelsplitsing 
 

 De verkoper verkoopt de woning met 5.000m2 en is bereid 
om, onder voorwaarden, ca1,1ha grasland bij te verkopen.  
 

Gebruiksoppervlakte 
woonfunctie 
 

: ca. 100 m2 (niet opgemeten) 

Soort woning 
 

: Woonboerderij met rieten kap 

Bouwjaar 
 

: 1890 

Ligging 
 

: Landelijk gelegen in het buitengebied van Brummen 

Tuin 
 

: Aan de voor- en linkerzijde gelegen 

Opstallen 
 

: 2 bakhuisjes, waarvan 1 met aangebouwde garage. Een 
werktuigberging en een schuur (ca 175m2) 
 

Energielabel 
 

: E 
 

Verwarming 
 

: CV en een houtkachel. 

Isolatie 
 

: Voornamelijk voorzien van dubbel glas.  

Voorzieningen 
 

: Gas, riolering, glasvezel. 
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Grasland : Watertrap VII, hoge bruine enkeerdgrond, zand 87%, zware 
klei 13% 
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Plattegronden 

Niet aanwezig  
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Bestemmingsplan (bron: ruimtelijke plannen.nl)  

De boerderij ligt in het bestemmingsplan Buitengebied 2008 van de Gemeente Brummen.  
Dit bestemmingsplan is vastgesteld op 17 december 2009. 
 
Detailinformatie: 

• de enkelbestemming die is toegekend is “Wonen” ca. 4500m2 

• gebiedsaanduiding: Agrarisch gebied; waardevol landschap 

• gebiedsaanduiding: Agrarisch gebied; gebied met middelhoge archeologische 
verwachtingswaarde 

 
De “Wonen W” aangewezen grond is bestemd voor wonen met daaraan ondergeschikt: 
a.      erven voor onder andere tuinen en parkeervoorzieningen; 
b.      het uitoefenen van een aan-huis-gebonden beroep en bedrijf; 
c.      het op hobbymatige basis houden van dieren; 

 
Bouwregels 
Op gronden met deze bestemming zijn gebouwen en andere bouwwerken ten behoeve van deze 
bestemming toegestaan. Daarbij moeten de aanduidingen op de plankaarten in acht worden 
genomen en 
  
a.    voor gebouwen geldt het volgende: 
1.      het maximum aantal toegelaten woningen wordt door middel van een cijfer op de plankaart 
aangeduid; 
2.      voor woningen geldt dat de bestaande oppervlakte met maximaal 25% mag worden vergroot 
tot een maximum van 150 m²; 
3.      indien de bestaande oppervlakte van de woning meer dan 150 m² bedraagt, geldt deze 
oppervlakte als maximum bij herbouw. Ingeval de bestaande oppervlakte minder bedraagt dan 150 
m² geldt de regeling zoals vermeld onder lid 2.a.2; 
4.      de herbouw van de woning is mogelijk waarbij de nieuwe bebouwingscontour op    enig punt is 
geprojecteerd op maximaal 3 m van de bestaande bebouwingscontour; 
5.      de oppervlakte van de bij woningen behorende bijgebouwen mag gezamenlijk maximaal 75 
m² bedragen; 
6.      ter plaatse van de aanduiding "bijgebouw 1" en  en "bijgebouw 2" op plankaart 1 mag, in 
afwijking van het vermelde onder lid 2.a.5,  de oppervlakte van bijgebouwen respectievelijk 
maximaal 150 m² en 250 m² bedragen; 
7.       voor de woningen en de daarbij behorende bijgebouwen dienen de volgende  maximale 
hoogtematen in acht te worden genomen: 
  

goothoogte / hoogte (in meters) 

woningen 3 / 9 

bijgebouw 3 / 6 

  
ingeval de bestaande goothoogte en hoogte van een woning of van bijgebouwen en overkappingen 
groter of hoger zijn dan de in de vorige leden genoemde maten, gelden deze als maximum; 
9.                      indien bij een woning meer dan het onder 5 van dit lid vermelde oppervlakte aan 
bijgebouwen staat, is het oppervlak aan bijgebouwen toegelaten dat aanwezig is ten tijde van de 
tervisielegging van het ontwerpbestemmingsplan. Bij vervanging van de bij de woning behorende 
bijgebouwen geldt dat 70% van de te vervangen bijgebouwen mag worden teruggebouwd met een 
maximum van 150 m² per bijgebouw en naar keuze om te zetten in één of meerdere bijgebouwen. 
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10.  maximaal 50 m² van de oppervlakte van de bebouwing mag worden gebruikt voor een aan-huis-
gebonden beroep of bedrijf mits deze activiteiten geen aanzienlijke verkeersaantrekkende werking 
hebben; 
11.   ter plaatse van de aanduiding “Theeschenkerij T1” en “Theeschenkerij T2” op plankaart 1 mag 
respectievelijk maximaal 50 m² en 125 m² van de bebouwing alsmede de tuin worden gebruikt ten 
behoeve van een theeschenkerij; 
12.  de bestaande maximale oppervlakte van het hoofdgebouw en overige (bij)gebouw(en), gelegen 
binnen de bestemming “Agrarisch - Uiterwaard A-U”, is in bijlage D “Bestaande functies Uiterwaard” 
weergegeven en mag eenmalig vermeerderd worden met maximaal 10%. De oppervlakte van de 
woning mag echter niet meer bedragen dan 150 m². De herbouw van de woning is mogelijk waarbij 
de nieuwe bebouwingscontour op enig punt is geprojecteerd op maximaal 3 m van de bestaande 
bebouwingscontour; 
13.   onder het  peil gelegen kelders en verblijfsruimten mogen de bebouwingscontour van de 
woning niet overschrijden. 
  
b.    voor andere bouwwerken geldt het volgende: 
1.       de maximale hoogte hiervan is in onderstaande tabel vermeld: 
  

andere bouwwerken hoogte (in meters) 

zwembaden 0,6  

overkappingen 3 

verlichtings- en vlaggenmasten 8 

  
2.    de oppervlakte van het zwembad mag maximaal 75 m² bedragen; 
3.    de oppervlakte van een overkapping mag maximaal 30 m² bedragen; 
4.    hoogte van overige andere bouwwerken binnen het bestemmingsvlak mag maximaal 2 
m bedragen. 
 
Wij adviseren potentiële kopers om zich te laten informeren over de gebiedsontwikkelingen in de 
ruimste zin van het woord zodat de gevolgen van deze ontwikkelingen bekend zijn wanneer u mocht 
besluiten de woonboerderij te kopen. Voorbeelden hiervan zijn het plaatsen van windmolens, 
vliegroutes, gaswinning, ontwikkeling van zonneparken, infrastructuur, ontwikkelingsgebieden van 
landbouw en bedrijventerreinen. Deze opsomming is niet limitatief. 
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Kavelsplitsing 

 

 

 

Kadastrale Kaart 

Gemeente : Brummen 

Sectie : P 

Nummer : 442 

Grootte : 5.000 m2 als onderdeel van huidige perceel: 
01 ha 65 a 05 ca (16.505m2). 1,1505 ha niet inbegrepen. 

 
 

 

Lijst van zaken 

 

Nader overeen te komen 
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Overige informatie 

  
Onderzoeksplicht koper 
De in deze verkoopbrochure vermelde informatie is verkregen van de eigenaar/verkoper en uit eigen 
waarnemingen ter plaatse en heeft als bedoeling de koper zo goed mogelijk te informeren en tegelijk 
te voldoen aan de op de verkoper rustende mededelingsplicht. Opgemerkt moet worden dat de 
verkopers niet in woning hebben gewoond. Op grond van het Burgerlijk Wetboek rust er op de koper 
van de woning een onderzoeksplicht. Dit houdt in dat de koper zelf verantwoordelijk is voor de 
beoordeling van de woning of deze de eigenschappen bezit om te voldoen aan het gebruik dat de 
koper aan de woning wil geven. Het verdient aanbeveling om een ter zake kundige (bouwkundige) in 
te schakelen. Indien koper besluit bij de aankoop geen deskundigen in te schakelen, komen 
eventuele nadelige gevolgen hiervan volledig voor zijn rekening. Wij adviseren potentiële kopers om 
zich te laten informeren over de gebiedsontwikkelingen in de ruimste zin van het woord zodat de 
gevolgen van deze ontwikkelingen bekend zijn wanneer u mocht besluiten de woonboerderij te 
kopen. Voorbeelden hiervan zijn het plaatsen van windmolens, vliegroutes, gaswinning, ontwikkeling 
van zonneparken, infrastructuur, ontwikkelingsgebieden van landbouw en bedrijventerreinen. Deze 
opsomming is niet limitatief. 
 
Bodemverontreiniging / ondergrondse tanks 
Er is door verkoper geen onderzoek verricht naar de eventuele aanwezigheid van verontreinigende 
stoffen in de ondergrond. Voor zover verkoper bekend, is nimmer een ondergrondse tank voor de 
opslag van (vloei-)stoffen in de grond aangebracht, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Door 
verkoper wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard in geval van achteraf blijkende 
bodemverontreiniging, van welke aard dan ook, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.  
 
Onderhandeling 
Mocht u belangstelling hebben voor de woning, dan kunt u naar aanleiding van een bezichtiging en 
ontvangen verkoopdocumentatie een bieding uitbrengen. De makelaar zal tijdens de bezichtiging 
aangeven of deze vrij is om met u in onderhandeling te treden. Indien de belangstelling groot is dan 
kan er in overleg met de verkoper een inschrijving worden georganiseerd. Indien de makelaar voor 
de verkoper reeds in onderhandeling is dient men eerst met de betreffende partij overeenstemming 
te bereiken. Wordt deze overeenstemming niet bereikt, dan is de makelaar weer vrij om in 
onderhandeling te treden met derden. Aan een bieding kunt u als koper een aantal ontbindende 
voorwaarden koppelen zoals: financiering, bouwkundig onderzoek enz. Bij uw bod moet u daarvan 
wel direct melding maken.  
 
Financiering 
Ontbindende voorwaarde financiering: hiervoor staat een termijn van 6 weken nadat 
overeenstemming is bereikt over de koopsom. Dit betekent dat u vanaf dat moment 6 weken de tijd 
heeft om bij het niet verkrijgen van een financiering tegen normaal geldende voorwaarden en 
tarieven, de koop op grond daarvan te ontbinden. U heeft echter als koper tot aan de datum van 
eigendomsoverdracht de tijd om een meest passende financiering aan te gaan bij een 
geldverstrekker welke voor u de beste condities en voorwaarden heeft. Er zijn veel geldverstrekkers 
en veel financieringsvormen met verschillende voorwaarden en condities. Laat u hierover goed 
informeren.  
 
Waarborgsom 
Bij de koopovereenkomst dient koper tot zekerheid voor nakoming van de verplichtingen een 
waarborgsom te storten of een bankgarantie van 10 % van de koopsom te stellen op het moment dat 
eventuele ontbindende voorwaarden zijn vervallen. Indien er geen ontbindende voorwaarden zijn 
opgenomen dan dient dit binnen 6 weken na het sluiten van de overeenkomst te geschieden. 
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Notariskeuze 
Omdat de kosten worden betaald door de koper heeft deze in de meeste gevallen de keuze bij welke 
notaris het transport zal plaatsvinden. Een uitzondering hierop is bijvoorbeeld verkoop uit een 
boedel en (nieuwbouw)projecten.  
 
Feitelijke levering 
De sleuteloverdracht vindt meestal plaats op de datum van transport. Voordat het transport 
(juridische levering) plaatsvindt, zal er een inspectie plaatsvinden in de door u gekochte woning. 
Hierbij mogen alle partijen aanwezig zijn en heeft u als koper de gelegenheid de woning te 
inspecteren en te controleren of alle roerende en onroerende zaken aanwezig zijn, zoals deze bij de 
koopovereenkomst zijn overeengekomen. De meterstanden zullen door de makelaar, samen met de 
verkopers en kopers worden opgenomen. Verkoper moet worden afgemeld en koper aangemeld als 
nieuwe bewoner bij de Nutsbedrijven. Let op dat u uw nieuwe woning op de dag van 
eigendomsoverdracht verzekerd heeft (opstal- en brandverzekering)!  
 
Uiteraard kunnen er bij u vragen zijn ontstaan na het lezen van de verkoopbrochure, of heeft u na 
het lezen nog geen antwoord gevonden op uw vragen, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.  
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Disclaimer 
 
De inhoud van deze brochure is zo compleet en zorgvuldig mogelijk samengesteld, maar garandeert 

niet het volledige beeld. Indien de aspirant-koper meer inzichten wil verkrijgen, in bijvoorbeeld de 

bouwkundige staat, bestemmingsplan of andere aspecten, dan adviseren wij om voor het sluiten van 

een overeenkomst hiervoor - in overleg - actie te ondernemen. Indien koper hier verder geen gebruik 

van maakt, dan gaan wij ervan uit dat koper zichzelf voldoende heeft geïnformeerd. Aan 

onvolkomenheden in deze brochure, van zowel informatie als de tekeningen, kunnen derhalve 

geen rechten worden ontleend. 
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