LANDGOED MAETLAND – veel gestelde vragen
1 Landgoed M aetland – w aar ligt het?
Net even buiten de Gelderse stad Doetinchem ligt ten zuidoosten daarvan het dorp
Gaanderen. Aan de rand van Gaanderen, treft u het bijzondere, recent aangelegde NSWlandgoed ’t Maatje. Op een prachtige, historische locatie, grenzend aan de bebouwde
kom, midden in het Achterhoekse coulisselandschap. Op dit landgoed, aan de historische
Bielheimerbeek, verrijst straks Landgoed Maetland: een unieke buitenplaats. Het geheel
vormt een stijlvol landgoedensemble.
U bent slechts een paar minuten verwijderd van de autosnelweg A18. Gaanderen ligt zeer
centraal in het oosten van Nederland; alle belangrijke plaatsen zijn snel te bereiken. Er is
zelfs een treinstation in Gaanderen. Zo heeft u aansluiting op alle spoorwegen naar alle
stations in Nederland en daarbuiten. Maar u reist ook comfortabel naar Schiphol.
Bovendien bent u per fiets in slechts 14 minuten in het centrum van Doetinchem en in 28
minuten in het prachtige natuurpark Bergh, maar ook in 12 minuten fietst u al in het
prachtige bos bij kasteel Slangenburg. Weer eenmaal thuis geniet u van het fantastische
landgoed en ervaart u de serene rust.
Bent u nieuwsgierig geworden? De GPS coördinaten zijn: N51.94113°, E6.35210°
Adres: ’t Maatje (hoek Vreeltstraat) Gaanderen
2 Landgoed M aetland – zijn er scholen in de nabije om geving?
In Gaanderen en Doetinchem zijn er meerdere locaties met peuterspeelzalen en
kinderopvang. Daarnaast zijn er 3 basisscholen in Gaanderen en meer in Doetinchem. In
Doetinchem zijn ook 3 scholen voor VWO en meer voor HAVO en VMBO.
3 Landgoed M aetland – zijn er m edische voorzieningen in de nabije
om geving?
In Gaanderen zijn meerdere huisartsenposten aanwezig en vele apotheken in de directe
omgeving. Het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem is thans op 16 minuten te bereiken én
er zal een nieuw Slingeland Ziekenhuis (opening verwacht in 2022) worden gebouwd op
de locatie ten zuiden van de A18 afrit oost op maar 9 minuten reistijd.
4 Landgoed M aetland – zijn er winkels in de nabije om geving?
In Gaanderen vindt u winkels voor alle dagelijkse boodschappen. Grotere winkelcentra zijn
er uiteraard meerdere in Doetinchem.
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