
BuitenGewoon Wonen!
ROERMOND, Heide 6


Vraagprijs € 599.000,- k.k.

0478-578257 | info@arvalismakelaars.nl | www.arvalismakelaars.nl



Landelijk wonen
Wonen in alle rust, maar toch op slechts enkele minuten rijden van het bruisende centrum van 
Roermond. Dat kan in deze parel van de Meinweg. Deze monumentale carréboerderij uit 1853 
met traditionele inrijpoort in de poortgevel is prachtig gelegen buiten de bebouwde kom van 
het pittoreske Asenray.  




Nationaal Park de Meinweg met diverse fiets- en wandelroutes bevindt zich letterlijk om de 
hoek. Ook diverse ruiterpaden ontbreken hier niet.  De boerderij is gelegen op een kavel van 
bijna 2 HA. Ruim voldoende plek dus voor paarden of andere hobby’s. Laat u dus verrassen 
door deze prachtige plek en de vele mogelijkheden die de woning en bijgebouwen te bieden 
hebben!  




De locatie bestaat uit een carréboerderij met woning en schuur. Aan de zijkant van de schuur 
bevindt zich nog een ruime berging met daarin onder meer 6 paardenstallen. 



"Parel in de 
"Meinweg" 

Authentiek 

Met een historie die teruggaat naar 1853 
kent deze monumentale carréboerderij 
een aantal bijzondere bewaarde 
elementen, zoals het Mariabeeldje in de 
voorgevel van de woning en de gevelsteen 
boven de poort van de binnenplaats.







Bijzonderheden

Woonoppervlakte:

Perceeloppervlakte:

Inhoud:

Bouwjaar:

233 m²

19894 m²

893 m³

1853

De nostalgische boerderij is gebouwd met 
veldbrandstenen en is geheel bedekt met 
vlakke Mulden dakpannen.

Met zo veel ruimte om de woning kunt u uw 
‘afslag’ verbeteren in eigen tuin. Voor het echte 
werk kunt u zich uitleven bij Golf & Country club 
de Herkenbosche die zich op geringe afstand 
bevindt.

Ook Café Restaurant Rijstal Venhof, een begrip 
onder paardenliefhebbers, is op loopafstand 
gelegen midden in de Meinweg.De carré 
boerderij is aangemerkt als gemeentelijk 
monument.

Mariabeeldje in gevel & gevelsteen uit 1853 
boven poort binnenplaats.





Kenmerken
Overdracht: 


Vraagprijs 

Aanvaarding 





Bouw: 


Type object 

 Bouwjaar 


Isolatie 







Oppervlaktes en inhoud: 

Perceeloppervlakte


Woonoppervlakte

Woonkamer


Keuken

Kelder


Oppervlakte externe bergruimte

Bruto inhoud woning


 

 Indeling:


Aantal bouwlagen

Aantal kamers


Aantal slaapkamers 





Locatie: 

Ligging





Tuin:


Type tuin





Onderhoud: 

Binnen

Buiten





Energieverbruik: 


Energielabel





Uitrusting: 

Verwarmingssysteem


Warmtebron

Bouwjaar CV ketel


Ketel eigendom

Parkeergelegenheid


Heeft een rookkanaal

Garage







Bouwkundige inspectie 

 

€ 599.000 k.k.

in overleg 







vrijstaande woning

1853

dubbel glas, geen spouw, dak geïsoleerd









19.894 m2

233 m2

52 m2

24 m2

14,50 m2

422 m2

893 m³







2

6

3







noord-oost






binnenplaats met landelijke buitenruimte 






redelijk

redelijk







in aanvraag






Radson 1991

c.v.-ketel

1991

eigendom

op eigen terrein

Ja

Nee







rapport is aanwezig



Entree

Via een portaal met tegelvloer en diverse 
vaste kasten is de woning toegankelijk.




Vanuit dit portaal zijn de keuken en de 
geheel betegelde bijkeuken met 
inloopdouche, wastafel en wasmachine 
aansluiting bereikbaar. 




De toiletruimte is eveneens geheel 
betegeld. 





KEUKEN 




De gezellige leefkeuken  (24 m2) is 
voorzien van een keukeninrichting in 
hoekopstelling met diverse 
inbouwapparatuur. 




Zowel vanuit de keuken als vanuit de 
woonkamer is de mooie binnenplaats 
bereikbaar, waar het heerlijk vertoeven 
is onder het genot van een goed glas 
wijn.



Woonkamer
De ruime maar toch zeer sfeervolle L-
woonkamer (ca. 52 m2) is voorzien van een 
balken plafond en een grote open haard.




De vele ramen zorgen voor een mooie 
lichtinval. 







Opkamer



In de karakteristieke opkamer bevindt zich momenteel een ruime slaapkamer

met schuifkastenwand, maar deze ruimte is ook ideaal als speelkamer 

of kantoorkamer te gebruiken. 




Bij de ingang van deze opkamer is via een luik de kelder bereikbaar. 



EERSTE VERDIEPING




Via de trap komt men vanuit de overloop op een 
ruime zolder uit die is geïsoleerd.

Deze ruimte kan nog vrij ingedeeld worden in 
bv. één of meerdere (slaap)kamers. 

Aan deze ruimte grenst een berging waar de 
Radson cv ketel en boiler (beide uit 1991) zijn 
opgesteld. 




Op de verdieping bevindt zich de badkamer met  
ligbad, douche, hangcloset en wastafel. 




Via de overloop zijn twee ruime slaapkamers 
bereikbaar. Via een luik op deze overloop is een 
bergvliering bereikbaar. 














OVERLOOP EN SLAAPKAMERS













BADKAMER



Begane grond



Verdieping





Bijgebouwen

De authentieke schuur die deel uitmaakt 
van de oorspronkelijke carréboerderij meet 
in totaal ca. 8 m. bij 18 m., is middels een 
muur in twee delen gesplitst. Deels is aan 
de binnenzijde nog het originele rondhout 
aanwezig. In de 2e wereldoorlog heeft de 
schuur veel schade geleden. Dit is ook 
zichtbaar in het metselwerk. Aan de 
straatzijde is de schuur toegankelijk 
middels dubbele houten deuren. Ook is er 
een deur vanuit de binnenplaats. 




De schuur dient gerenoveerd te worden. 
Gezien de hoogte, oppervlakte en 
uitstraling is er zeer veel mogelijk. Zo zou 
deze ruimte op deze locatie niet misstaan 
als eigentijds kantoor aan huis of atelier.



SCHUUR & BERGING 1




Berging 1 is gebouwd tegen de 
schuur aan. Deze is opgetrokken 
met metselwerk en voorzien van 
een stalen dak. Deze berging is 
bereikbaar vanuit de schuur en 
staat weer in verbinding met de 
berging en stallen aan de 
achterzijde. 



BERGING 2




Berging 2 is gebouwd in het 
verlengde van berging 1, 
opgetrokken met hout en gedekt 
met golfplaten. In deze berging 
bevinden zich 6 paardenstallen. 





Plattegrond bijgebouwen



Schuur & paardenboxen



Tuin 
De landelijke tuin doet de omgeving eer 
aan.




De veelheid aan ruimte biedt tal van 
mogelijkheden van moestuin tot siertuin 
met kunstobjecten of een dierenweide. 



Binnenplaats
De grote binnenplaats met authentieke 
stenen muur, groen en diverse zithoekjes 
kunt u geheel naar eigen smaak en 
doeleinden  inrichten.









Plattegrond overkapping



In de zomer



"Ruimte voor 
een quote"

Bestemming

Momenteel heeft deze locatie nog een 
agrarische bestemming, maar de 
gemeente staat positief tegenover 
herontwikkeling van deze locatie voor 
wonen of, onder voorwaarden, een andere 
passende bestemming. De woning dient 
deels te worden gemoderniseerd en 
gerenoveerd, maar dat geeft u volop 
mogelijkheden om deze nog geheel aan 
uw eigen wensen en stijl aan te passen.



Omgeving

Asenray ligt in landelijk gebied tussen de 
stad Roermond en de Duitse grens. Het

dorp bevindt zich aan het snelwegennet 
met als belangrijkste wegen de A73 en de

N280. Asenray is te bereiken via Roermond, 
via Boukoul/Swalmen en via de afslag

Maalbroek op 1,5 km van de woning 
gelegen. Het kerkdorp in onderdeel van

Roermond waar naast voldoende 
winkelgelegenheid ook vele andere

voorzieningen te vinden zijn zoals het 
Designer Outlet Center en de Maasplassen.

In Asenray is het genieten van de prachtige 
landelijke omgeving, met Nationaal Park 
de Meinweg op loopafstand. 




Een ideale omgeving om tot rust te komen 
door te wandelen, fietsen, mountainbiken 
of paard te rijden.



Locatie
HEIDE 6


Roermond



Kadastrale kaart
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De makelaars van Arvalis staan bekend als 

vraagbaak voor de (ver)koop en (ver)huur van 

woningen, bedrijven en grond in  

Zuidoost-Nederland. Ze hebben zich als geen  

ander gespecialiseerd in alles wat met vastgoed 

in het buitengebied te maken heeft. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Uw makelaar:                                                             

 Frank Sijbers 

 t: 06-20522634 

 fsijbers @arvalis.nl 

 



Disclaimer 

Wij stellen het op prijs als u ons naar aanleiding van deze brochure en bezichtiging op de hoogte brengt van uw 

bevindingen zodat wij onze opdrachtgever kunnen informeren.  

Deze brochure geeft u een indruk en vormt slechts de uitnodiging tot het doen van een bieding. 

Indien er met betrekking tot dit object onderhandelingen optreden welke leiden tot het tot stand komen van een 

koopovereenkomst, zal door Arvalis een koopakte worden opgesteld overeenkomstig het laatst uitgegeven 

model “VastgoedPRO-KOOPAKTE” vastgesteld door VastgoedPRO.  

Indien door koper gewenst, kan in deze koopovereenkomst ten behoeve van de koper een voorbehoud worden 

opgenomen ter verkrijging van een hypothecaire geldlening en/of nationale hypotheekgarantie (NHG). 

In de koopovereenkomst zal de standaard waarborgsom (een borg te storten bij de notaris) of een bankgarantie 

ter grootte van 10% van de koopsom worden opgenomen. 

Wij proberen u zo goed mogelijk te informeren over dit object. Echter als koper heeft u op grond van het 

burgerlijk wetboek bij de aankoop een onderzoeksplicht en bent u hier zelf voor verantwoordelijk. U kunt zich 

laten bijstaan door een makelaar. 

De plattegronden in deze brochure zijn ter indicatie en gemaakt voor promotionele doeleinden. Aan deze 

plattegronden kunnen geen rechten worden ontleend.  

Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. 



Villafloraweg 1

5928 SZ Venlo




0478-578257


info@arvalismakelaars.nl

www.arvalismakelaars.nl


