
KRUISSTRAAT 60 A, Rosmalen

Halfvrijstaande boerderij met diverse bijgebouwen!

VRAAGPRIJS € 485.000 k.k.



KENMERKEN

Bouwjaar


 1947

Woonoppervlakte


 285 m²

Perceeloppervlakte


 2.450 m²

Tuin ligging


 noordwest

Inhoud


 1.050 m³

Aantal slaapkamers


 5 mogelijk

Bijzonderheden


- Landelijk gelegen


- Riante tuin 


- Diverse bijgebouwen


- Volop mogelijkheden


- Nabij diverse voorzieningen

Goed om te weten





Alles is nog compleet naar eigen 

wens in te delen, zo kunt u geheel 

uw eigen droomhuis realiseren!



Locatie


Gelegen in "Kruisstraat", een gedeelte van Rosmalen wat 

nog echt het Brabantse dorpsgevoel uitstraalt. Het heeft 

de charme van het platteland, maar alle voorzieningen 

(zoals het centrum van Rosmalen) zijn binnen 

handbereik!  Door de gunstige ligging t.o.v. de A2 en A59 

is ook de bereikbaarheid met de auto uitstekend!

Rosmalen
Kruisstraat 60 a



OMSCHRIJVING

ALGEMEEN:
 extra ruimte zoekt, een kantoor en/of beroep aan huis, 

De prachtige langgevel boerderij is in 1947 gebouwd. In mantelzorg, een Bed & Breakfast of iemand met een 

2005 heeft de gemeente 's-Hertogenbosch de boerderij ruimte vragende hobby. Kortom kom de mogelijkheden 

als gemeentelijk monument aangewezen.
 ervaren tijdens een bezichtiging.



 


In 2021 heeft de huidige eigenaar bij de gemeente 's- 
ACHTERHUIS:


Hertogenbosch een wijzigingsprocedure in werking Het te verkopen deel van de boerderij betreft het 

gezet om de bestemming van de boerderij te wijzigen voormalige stalgedeelte. U dient er dus rekening mee te 

van Agrarisch naar Wonen en het splitsen van de houden dat in dit deel van de boerderij momenteel geen 

boerderij in 2 zelfstandige woningen. Deze procedure woonfuncties/voorzieningen aanwezig zijn. 


loopt momenteel nog, maar de verwachting is dat deze 


eind januari 2023 volledig is afgerond. 
 Op de begane grond treft u een tweetal open ruimtes 


 met een gezamenlijke oppervlakte van circa 170 m2. 

Ideaal voor mensen die van het buitenleven houden en Helemaal rechts bevindt zich een royale open ruimte met 

meer ruimte willen zowel binnen als buiten! Het is ook een oppervlakte van 89 m2. Volop mogelijkheden dus 

uitstekend geschikt voor het hobbymatig houden van om een voor u ideale indeling te realiseren.


paarden of ander kleinschalig vee, een zelfstandige die 




“ Volop  mogelijkheden!”

Zowel in de voor- als in de achtergevel zijn hoge mogelijkheden tot het realiseren van extra kamers. 

openslaande deuren aanwezig die zorgen voor veel Mooie details zijn hier de hooiluiken. 


lichtinval en in het linker gedeelte zit een vide. Deze 


ruimte leent zich uitstekend voor het realiseren van een 
BIJGEBOUWEN:


woonkamer en woonkeuken.
 Achter de boerderij bevinden zich een aantal 


 bijgebouwen. Onderdeel van de wijzigingsprocedure 

De tweede ruimte op de begane grond heeft een naar een woonbestemming is dat deze bijgebouwen 

oppervlakte van circa 81 m2. Zowel in de voor- als gesloopt dienen te worden.


achtergevel zijn voldoende (stal)ramen aanwezig en een Na wijziging bestemmingsplan is het mogelijk een 

deur naar zowel de voor- als naar de achtertuin. Deze bijgebouw van circa 132 m2 te realiseren.


ruimte leent zich uitstekend voor het realiseren van een 


hal, werkkamer, speelkamer en extra slaapkamers indien 
BUITEN:


gewenst.
 Voor de boerderij ligt een keurig aangelegde tuin. Een 


 flink deel van het erf is verhard en er is de mogelijkheid 

De verdieping bestaat uit 2 aparte ruimtes met een voor het maken van een dierenweide, speelterrein, 

gezamenlijke oppervlakte van circa 115 m2 en is voorzien groentetuin etc. waar u de gehele dag heerlijk kunt

van een betonnen vloer. Ook hier heeft u volop 



genieten van de zon en privacy.
 - onderdeel van de bestemmingswijzing zal zijn dat 

Aan de voorzijde van de woning is middels een fraai koper minimaal 3 parkeerplaatsen op eigen terrein dient 

ijzeren sier hekwerk met poort een mooie afscheiding te realiseren;


gemaakt naar de straatzijde.
 - onderdeel van de bestemmingswijziging zal zijn dat de 



 koper het perceel dient in te richten conform het 


 BIJZONDERHEDEN
 beplantingsplan;


- de boerderij dient nog kadastraal gesplitst en - na wijziging bestemmingsplan bestaat de mogelijkheid 

ingemeten te worden (KK);
 voor het realiseren van een bijgebouw van circa 132 m2 

- naar verwachting zal de bestemmingsplanprocedure ter plaatse van de huidige bebouwing;


rond eind januari 2023 doorlopen zijn;
 - op basis van het ecologische onderzoek moeten er 

- koper dient samen met de koper van Kruisstraat 60 een mitigerende maatregelen worden uitgewerkt in een 

woning scheidende muur te realiseren tussen de beide activiteitenplan. Voor nadere informatie kunt u het 

woningen;
 onderzoek ecologisch onderzoek raadplegen. 


- koper dient zelf de benodigde nuts voorzieningen aan - Indien gewenst bestaat de mogelijkheid tot het 

te leggen;
 bijkopen van extra grond.

- onderdeel van de bestemmingswijziging zal zijn dat 

koper de bestaande bijgebouwen dient te slopen;




PLATTEGROND



PLATTEGROND



PLATTEGROND



AANTEKENINGEN

Kruisstraat 60 a

Rosmalen



HET TEAM

Wij staan altijd voor je klaar!
Woning kopen


Woning verkopen

Taxaties


Financieel advies

Gratis waardebepaling


Gratis zoekservice

Willem Janssen


Makelaar & Taxateur Wonen

Martijn Vosmar


 Makelaar & Taxateur Wonen

Jasper van den Broek


 Makelaar & Taxateur Wonen

Marieke van den Akker


 Kandidaat-Makelaar

Mitchell Zenhorst


 Vastgoedadviseur

Hanneke van der Plas


 Kandidaat Makelaar /  


Medewerker Backoffice

Aya Hustings


 Nieuwbouwconsulente

Nicole van Grunsven


 Commercieel medewerkster Frontoffice




Lonneke Snellen


 Marketing en Communicatie specialist

Charissa van de Wetering


 Commercieel medewerkster frontoffice

Floris Heeringa


Medewerker Backoffice



WAT IS MIJN HUIS WAARD?
Kom er achter met onze vrijblijvende waardebepaling! 

Vraag nu een gratis waardebepaling aan!
Stuur deze kaart ingevuld retour en wij nemen zo snel mogelijk contact met je  op voor een afspraak. 

Een afspraak plannen kan ook via  info@hetwaarehuis.nl of telefonisch via 073-5236465.

Naam:

Adres:

Postcode: Woonplaats:

Telefoon:

E-mail:

06 1771 1113


www.hetwaarehuis.nl


hetwaarehuis


hetwaarehuismakelaars

Het Waare Huis


Burg. Nieuwenhuijzenstraat 2


5241 TC Rosmalen

Gratis
waardebepaling


