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Rust, ruimte, natuur en schone lucht. Deze kroonjuwelen
van het Hogeland trekken niet alleen mensen die graag in
het gebied willen wonen of vakantie vieren. Ook steeds
meer horeca- en recreatieondernemers zien er brood in. 

Als Bruintjes en Keurentjes zijn we sterk geworteld
in het Groninger land tussen stad en wad. We weten waar
kansen liggen en hoe je die kunt benutten. Of het nu gaat
om ondernemen, recreëren of wonen. Een deskundig en
ervaren adviseursteam staat voor u klaar. Op de foto, met
de klok mee: Joost Keurentjes, Wim Vogel, Marcel Meijerink
en Chris Slager.

Historisch horecapand met veel gebruiksmogelijkheden
De locatie is eenmalig. Een idyllisch plekje aan het haventje van Middelstum. Je hebt er een weids
uitzicht over het Boterdiep en het Groninger land. Toch ligt het gedruis van de stad Groningen 
binnen handbereik.
Dan het pand: Herberg In de Valk annex woon-
huis. Ooit was het een herberg met doorrit waar
reizigers hun paarden weer op krachten konden
laten komen. Een pleisterplek ook voor wie zich
culinair wil laten verwennen. Helemaal van deze
tijd is dat online restaurantgidsen hiervan in posi-
tieve bewoordingen melding maken, zoals Iens.nl
en Lekker.nl.

Royaal én intiem. Zo laten de binnenruimten van
het pand zich het beste omschrijven. In totaal
heeft het pand een oppervlakte van 590 vierkan-
te meter. Die is nu onderverdeeld in restaurant
(332 m2), woonruimte (168 m2) en overige
inpandige ruimte (90 m2). De toekomstige eige-
naar heeft alle vrijheid om gebruik en indeling
naar eigen wens aan te passen. Meer ruimte voor
bedrijvigheid of juist meer woon- en leefruimte.
Het gebouw is zowel binnen als buiten uitstekend
geconserveerd. In de afgelopen jaren is veel
onderhoud uitgevoerd. Er zijn volop parkeer-
mogelijkheden.

Indeling bedrijfsgedeelte:
- zonnig terras op zuidwesten (waar je zittend onder

de dakplataan de zon ziet ondergaan)
- entree met garderobe, dames- en herentoiletten
- tuinkamer (circa 40 m2) met toegang tot tuin
- eetkamer (circa 28 m2)
- gelagkamer (circa 40 m2) met toog, dranken-

koeling
- keuken, magazijn, opslagruimte met koelcel, 

aparte drankopslagruimte
- zolderberging met personeelskamer met douche
- bovenzaal met toog, biertapinstallatie, airco
- tweede verdieping, grote (berg)zolder

groepsaccommodaties, een woonhuis
en een mooi aangelegde tuin met
terrassen. Het geheel is zeer goed
onderhouden en geschikt voor veel
doeleinden. 

Wirdum, Stadsweg 9
Woonboerderij, vrijstaande woning
335 m2 woonoppervlak, 
1.210 m2 perceeloppervlak
Vraagprijs: € 445.000 k.k.

KANOCENTRUM WIRDUMERKLAP ZOEKT
RECREATIEONDERNEMER (M/V) 

Direct aan het Damsterdiep in
Wirdum ligt Kanocentrum
Wirdumerklap. Hét ideale vertrek-
punt voor een kanotocht over het
Damsterdiep en door het
Marengebied. Het kanocentrum
beschikt over een verhuurvloot van
zo’n 100 kano’s. Ook kun je er
terecht voor waterfietsen, gewone
fietsen en steps. Verder omvat het
complex een minicamping, diverse

Het Hogeland
werk maken van vrije tijd

Monumentaal rentenieren

Aan de voet van de oude wierde ligt deze monumentale
rentenierswoning uit 1890. Je geniet er van vrij uitzicht
aan de voorzijde en een besloten tuin met oude bomen,
waterpartijen en terrassen. Er is ook een hobbykas aan-
wezig. Rustzoekers en natuurgenieters kunnen er hun
hart ophalen. Het Nationaal Park Lauwersmeer en het
Waddengebied liggen naast de deur. De afstand tot de
stad Groningen bedraagt slechts 25 kilometer. 
De woning is grondig gerestaureerd met behoud van
sfeer en originele details (gedecoreerde portiek, marme-
ren gang, glas-in-lood-ramen, bladgoud bewerkt 
plafond, marmeren schouw met rococospiegel).
Leens, 
Wierde 2
Vrijstaande 
rentenierswoning
(rijksmonument)
295 m2 wonen 
2.346 m2 perceel 
Vraagprijs: 
€ 498.000 k.k

Middelstum, Burchtstraat 12
Herberg In de Valk & woonhuis
Gebruiksoppervlakte: 500 m2
Perceeloppervlakte: 680 m2
Vraagprijs: € 695.000 k.k.

Vakantiegevoel
binnen handbereik

Met een tweede woning in eigen regio
is het vakantiegevoel altijd binnen
handbereik. Deze twee vrijstaande
recreatiewoningen, met aanlegsteiger
en tuin, liggen aan het Lauwersmeer,
aan een binnenwater van Natuurpark
Suyderoogh. Op een gemeenschappelijk
park van Landal Greenparks en
Natuurdorp Suyderoogh zijn voorzienin-
gen als zwembad, tennisbaan, strandjes
en speelvoorzieningen voor kinderen
aanwezig.  

Lauwersoog, Rug 3–24
Vrijstaand landhuis, recreatiewoning
Woonoppervlakte: 70 m2
Perceeloppervlakte: 648 m2
Vraagprijs: € 165.000 k.k

Lauwersoog, Rug 3–214 
Vrijstaand landhuis, recreatiewoning
Woonoppervlakte: 70 m2
Perceeloppervlakte: 669 m2 
Vraagprijs: € 198.000 k.k.


