
Bouwkavels in het exclusieve
Woondomein ‘Aan de Linge’ te Zetten.





Op een exclusieve locatie in Zetten, nabij het riviertje de Linge en  

onder de rook van Arnhem en Nijmegen, ligt een klassiek landelijk woondomein met 

villa’s in historische bouwstijlen. U herkent de Engelse Cottage bouwstijl en de Kempische 

landhuizen uit Vlaanderen. Allen gebouwd met oude materialen en met zorg gedetailleerd.

Komt hier uw droomhuis?

 Klassieke 
Schoonheid



Wonen in Woondomein Aan de Linge is genieten van de rust, ruimte, de omgeving en vooral de sfeer.  

In dit klassieke landelijk woondomein bouwt u op een royaal kavel uw eigen woning in een historische stijl. 

De beukenhagen en de straten met kinderkopjes geven het woondomein de uitstraling die het verdient.

Het onderhoud geschiedt in gezamenlijk beheer en zo waarborgt u de kwaliteit.

   Welkom
Aan de Linge
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Verkocht:

Kavels:
Gerealiseerde woningen:

Woondomein Aan de Linge is een plan waar al meerdere woningen zijn gerealiseerd.

Ze lijken jaren oud, doch zijn gebouwd volgens de nieuwste bouw- en comforteisen.

Tussen de bestaande woningen liggen nog enige bouwkavels, waarbij de beukenhagen

al voor u zijn aangelegd. Samen met de royale opzet geven deze het domein

een groene uitstraling en mooie doorgezichten.

   De
Kavels



Iedere woning is uniek en u ontwerpt hem volgens uw eigen wensen, passend binnen de sfeer en  

uitstraling van het woondomein. Een beeldkwaliteitsplan inspireert en ondersteunt u daarbij.  

Desgewenst kan de exclusieve villabouwer Vlassak Verhulst voor u het ontwerp en de realisatie verzorgen.

Voor u de perfecte kans om uw eigen droomhuis te bouwen op de mooiste locatie in Gelderland.

   De
Woningen





Klassiekers 
van toen 

in een nieuw jasje



Klassiekers 
van toen 

in een nieuw jasje
Inmiddels zijn er al meerdere klassieke woningen gerealiseerd.

Wij nodigen u dan ook van harte uit om het woondomein te bezoeken,

de sfeer te proeven en de kwaliteit te beoordelen. Kom inspiratie opdoen.



WoondomeinAandeLinge.nl

Laat u verleiden, 

bezoek het Woondomein 

Aan de Linge en bel één van 

onze makelaars voor meer 

informatie. 

Strijbosch Thunnissen Arnhem

Maarten Muller

026 355 21 00

Strijbosch Thunnissen Nijmegen

Geert Oerlemans

024 365 10 10

Drieklomp Makelaars Oosterbeek

Gerald van Drie

026 339 75 00

Arnhem-Nijmegen

   Verkoop en 
         informatie

Vlassak Verhulst helpt u graag bij het 
ontwerp en de realisatie van uw droomhuis.

Vlassak Verhulst

Moerstraat 53, ’s Gravenwezel

+32(0)3 685 07 00


