
• Royale kavels van 697 tot 725m2

• Mogelijkheid om een riante 

bedrijfsruimte aan te bouwen

• Mooi natuurlijk kleur- en 

materiaalgebruik

• Dichtbij Arnhem, vanuit 

Westervoort sta je binnen 5 

minuten met de trein in hartje 

Arnhem

• Beekenoord is een jonge frisse 

wijk







Royaal wonen in het

Liemersgaard

De vier vrijstaande woningen

worden gebouwd op zeer royale

kavels aan de rand van de jonge

wijk Beekenoord. De ontsluiting

van deze woningen verloopt via

de Liemersallee. Er is gekozen

voor een wisselend gevarieerd

straatbeeld. De uitstraling van

iedere woning is bijzonder en past

precies in deze tijd waarin veel

mensen verlangen naar een

woning met een eigen karakter.

Groothuis Wonen heeft tussen de

Wannersgaard en de Liemersallee

op vier kavels van circa 700m2

riante en stijlvolle vrijstaande

woningen ontworpen. De ruimte

in en om de woning zijn zeer

royaal te noemen.

De woningen hebben veel ruimte

en zijn naar wens verder uit te

breiden. De locatie heeft

daarnaast binnen de kaders van

de bestemming de mogelijkheid

om een riante bedrijfsruimte aan

te bouwen zonder dat dit ten

koste gaat van de tuin.



€ 545.000,- VON

Woonoppervlakte: 149

Perceeloppervlakte: 700

Inhoud: 653

• Veel licht in de woning

• Warm bruine gevelsteen met subtiele accenten

• Groot kavel, tuin rondom

• Aangebouwde bedrijfsruimte mogelijk

• Lucht warmtepomp

• Vloerverwarming op de begane grond

• Ramen draaikiep

• Inclusief luxe badkamer en toilet 

• Vrij in te delen zolder





€ 545.000,- VON

Woonoppervlakte: 149

Perceeloppervlakte: 700

Inhoud: 653

• Veel licht in de woning

• Duurzame houten gevels i.c.m. baksteen

• Groot kavel, tuin rondom

• Aangebouwde bedrijfsruimte mogelijk

• Lucht warmtepomp

• Vloerverwarming op de begane grond

• Ramen draaikiep

• Inclusief luxe badkamer en toilet 





€ 535.000,- VON

Woonoppervlakte: 138

Perceeloppervlakte: 679

Inhoud: 631

• Veel licht in de woning

• Warme roodbruine baksteen met subtiele accenten

• Aangebouwde bedrijfsruimte mogelijk

• Lucht warmtepomp

• Vloerverwarming op de begane grond

• Ramen draaikiep

• Inclusief luxe badkamer en toilet 

• Vrij in te delen zolder





€ 565.000,- VON

Woonoppervlakte: 159

Perceeloppervlakte: 725

Inhoud: 653

• Erker aangekapt

• Dakkapel

• Veel licht in de woning

• Warme bruine baksteen met subtiele accenten

• Groot kavel, tuin rondom

• Lucht warmtepomp

• Vloerverwarming op de begane grond

• Ramen draaikiep

• Inclusief luxe badkamer en toilet 





Luxe badkamer

Luxe badkamer van Villeroy & Boch

Geniet van

Comfort



Eventueel een mooie 

bedrijfsruimte aan huis en 

toch nog een grote tuin 

overhouden.

• Privé en werk gescheiden 

• Parkeergelegenheid voor 

je klanten

• Uitvoering naar eigen 

inzicht 



Heeft u interesse?


