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Wie wil er niet in een dorp met oude dorpsbrink, een sfeervolle kerk en veelal 
mooie karakteristieke panden, zijn vaste woonstek hebben. De woning ligt in het 
oude centrum van het dorp en beschikt over een royale tuin die veel privacy biedt. In 
het dorp is een basisschool en zijn de nodige voorzieningen aanwezig, waaronder een 
sporthal, openlucht- en overdekt zwembad, tennisbanen en een golfbaan. 

De sfeervolle jaren dertig woning is een aantal jaren geleden geheel gerenoveerd, 
maar beschikt nog over veel authentieke elementen.  

De steden Doetinchem, Zutphen en Arnhem zijn op korte afstand gelegen. 
Doetinchem (9 km) beschikt over alle voorzieningen zoals een uitgebreid 
stadscentrum, schouwburg, bioscoop, zwembad en een ruim aanbod aan basis- en 
voortgezet onderwijs. 

Landelijk Wonen



Landgoed Ulenpas



Hoog-Keppel  is gelegen in de gemeente Bronckhorst in de Achterhoek. 
Bronckhorst is een verrassende plattelandsgemeente in de Achterhoek. Rijk bedeeld 
met natuurschoon; een fraai coulisselandschap wordt 
afgewisseld met bossen, uitgestrekte weilanden en water. Maar de 
gemeente is ook bekend om de vele prachtige kastelen en Bronkhorst, het kleinste 
stadje van Nederland. De gemeente ligt tussen de 
centrumgemeenten Zutphen en Doetinchem. De IJssel vormt de westgrens.
Bronckhorst heeft gezellige dorpen met een rijk verenigingsleven, vele 
evenementen en een bloeiende middenstand. De gemeente telt circa 38.000 inwoners 
die verspreid wonen over 44 dorpen en kernen. 
Hengelo, Hummelo, Steenderen, Vorden en Zelhem zijn de bekendste plaatsen. Met 
een oppervlakte van ruim 28.000 ha is Bronckhorst één van de grootste 
plattelandsgemeenten van Nederland.

Kasteel Keppel, landgoed Ulenpas en het stroomgebied van de Oude 
IJssel vindt u in de nabije omgeving. De Keppelse Golfclub ligt op circa 300 m afstand 
van de woning. De 18-holes baan ligt in een lommerrijke, 
landelijke omgeving op een beschut plekje in de Achterhoek. U speelt langs prachtige 
bosranden met zicht op het silhouet van het dorpje Hoog-Keppel.

Hoog-Keppel en Omgeving





Begane grond

Entree, hal met toilet en fonteintje, kelder, woonkeuken, eetkamer met 
en-suit-deuren, royale woonkamer met serre. In de woonkamer zit een schouw met 
gashaard en in de eetkamer een schouw met grote spiegel.

Eerste verdieping

Drie slaapkamers, overloop, doucheruimte met toilet en vaste wastafel. Een vaste trap 
naar een ruime zolder.

Achter de woning staat een royale garage/berging met ruimte voor een auto. Achterin 
de tuin staat een tuinhuis. 

Indeling
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Feiten & Cijfers
In kort bestek

Burgemeester Vrijlandweg 11, 6942 AB te Hoog-Keppel

Kadastraal bekend  :Gemeente Keppel, sectie C nummer 1821
Perceeloppervlakte : 648 m2

Woning
Bouwjaar   : 1928, in 2009 gerenoveerd
Isolatie   : 1995, vloerisolatie, dakisolatie en thermopane aangebracht      
       
Inhoud    : 507 m3
- eetkamer   : circa 15,7 m2
- woonkamer met serre : circa 32 m2
- keuken   : circa 14 m2
- slaapkamer 1  : circa 13,7 m2
- slaapkamer 2  : circa 14,4 m2
- slaapkamer 3  : circa 5 m2

Indeling
Begane grond
entree, hal, toilet met fontein, kelder, woonkeuken, eetkamer met en-suite-deuren en royale 
woonkamer met serre. In de woonkamer zit een schouw met gashaard en in de eetkamer een 
schouw met grote spiegel. 

Eerste verdieping
drie slaapkamers, doucheruimte met vaste wastafel en toilet en een vaste trap naar een ruime 
zolder. 

Stenen garage/berging
Inhoud   : 102 m3
Gebruiksoppervlakte : circa 34 m2

Achterin de tuin staat een tuinhuis.

Voorzieningen
Gas, elektra en riolering, water, telefoonaansluiting, kabeltelevisie.

Vraagprijs: € 389.000,-  k.k.

Aanvaarding in overleg





Rentmeesterskantoor Witte is een allround rentmeesterskantoor. Het accent in de werkzaam-
heden ligt op het beheer van particuliere landgoederen en de advisering bij aan- en verkoop van 
agrarisch onroerend goed. De makelaardij vormt een logisch vervolg op deze activiteiten. Het be-
treft voornamelijk aan- en verkoop van bijzondere objecten in het exclusieve segment, zoals land-
goederen, boerderijen en monumenten.
Rentmeesterskantoor Witte is uitstekend ingevoerd op het gebied van landelijke objecten. Bij de 
begeleiding, het adviseren, onderhandelen en correct afwikkelen van de transacties maakt 
Rentmeesterskantoor Witte gebruik van de ruime ervaring die gedurende vele jaren is opgebouwd.

Rentmeesterskantoor Witte B.V.
Burgemeester Vrijlandweg 6
6997 AC  Hoog-Keppel
Telefoon 0314 382121
Fax 0314 382352
info@witterentmeesters.nl
www.WitteRentmeesters.nl

Rentmeesterskantoor Witte


