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Deze huurwoning, in het linkerdeel van de historische herenboerderij “’t Mulra”, 
ligt op een schitterende plek langs de rivier de Oude IJssel op het landgoed ’t Mulra te 
Hoog-Keppel. 

Het historische voorhuis, waarin deze stijlvolle woning is gesitueerd, dateert uit 1730 
en is tezamen met de andere gebouwen van het Mulracomplex op de 
Rijksmonumentenlijst geplaatst wegens zijn bijzondere voorkomen. 

De herenboerderij ’t Mulra vormt het hart van het sfeervolle landgoed ‘t Mulra. Het 
landgoed ligt aan beide zijden van de Oude IJssel en heeft een oppervlakte van ruim 
140 hectare. De nu vrijkomende woning heeft vrij uitzicht over de nabij gelegen rivier 
en is aangepast aan de eisen van deze tijd. 

De huurwoning Jonker Emilweg 3 met schuur, is aan de westzijde gelegen, het dichtst 
bij de weg. Het pand is voorzien van centrale verwarming (HR-ketel, merk Nefit). Het 
pand is geïsoleerd. Gas, elektra, riolering, water en telefoonaansluiting zijn aanwezig. 
De warmwatervoorziening vindt plaats via de doorstroomketel in combinatie met de 
CV-ketel. 

 

“Stijlvol wonen”









Hoog-Keppel en Omgeving

Ligging
’t Mulra is gelegen in de stedendriehoek Arnhem-Zutphen-Doetinchem. Het 
Mulracomplex ligt even buiten het dorp Hoog-Keppel en is goed bereikbaar met het 
openbaar vervoer. 

In de directe omgeving zijn diverse sportvoorzieningen aanwezig, zoals golfbaan, 
zwembad, sporthal en tennisbanen. 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.

Wonen op ’t Mulra biedt u de gelegenheid om optimaal te genieten van de 
historische sfeer van het huis en de schoonheid van het unieke landschap.  
 

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. 





Indeling
Kelder 
De gewelfde kelder heeft een oppervlakte van ca. 31 m² 

 
Begane grond
De lange gang geeft toegang tot de royale woonkeuken met keukenblok. Vanuit de 
keuken heeft u een fantastisch uitzicht over de landerijen. De keuken meet ca. 32 m² 
en beschikt over diverse inbouwapparatuur. Evenals in de keuken beschikt ook de 
ruime woonkamer over een monumentale schouw.  

Op de begane grond zijn eveneens een toilet met fonteintje en een bijkeuken/berging.  

Vaste trap naar: 

Verdieping
Via een ruime overloop met ingebouwde kast t.b.v. de CV installatie bereikt u de 
masterbedroom van ca. 32 m² met schouw en ingebouwde kast en openslaande deuren 
naar balkon. Het balkon is slechts te betreden voor onderhoudswerkzaamheden. 
Daarnaast zijn er op de eerste verdieping nog twee slaap- c.q. studeerkamers van ca. 16 
m² en ca 9 m². Ook de badkamer is gesitueerd op de eerste verdieping en beschikt over 
een douche, wastafel en toilet.







































In kort bestek

Stijlvol landhuis
Jonker Emilweg 3, 6997 CB Hoog-Keppel

Kadastraal bekend  : Keppel, sectie C, nummer 1345 ged.
Bouwjaar   : 1730
Perceeloppervlakte : 0.13.50 ha.
Woonoppervlakte  : 183 m2
Bruto inhoud woning : 650 m3
Kamers   : 4 (waarvan 3 slaapkamers)

Indeling
Kelder 
gewelfde kelder
 
Begane grond
Hal - Woonkeuken - Woonkamer  - Toilet - 

Verdieping
Overloop - 3 Slaapkamers - Badkamer - Berging - Zolder 

Zolderverdieping
Berging

Huurprijs: € 1.625,- per maand

  

Feiten & Cijfers





Witte Rentmeesters en Makelaars is een allround rentmeesterskantoor. Het accent in de 
werkzaamheden 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 betreft voornamelijk aan- en verkoop van bijzondere objecten in het exclusieve 
segment, zoals landgoederen, boerderijen en monumenten.
Witte Rentmeesters en Makelaars is uitstekend ingevoerd op het gebied van landelijke objecten. 
Bij de begeleiding, het adviseren, onderhandelen en correct afwikkelen van de transacties maakt 
Witte Rentmeesters en Makelaars gebruik van de ruime ervaring die gedurende vele jaren is 
opgebouwd.

Witte Rentmeesters en Makelaars
Burgemeester Vrijlandweg 6
6997 AC  Hoog-Keppel
Telefoon 0314 382121
Fax 0314 382352
info@witterentmeesters.nl
www.WitteRentmeestersEnMakelaars.nl
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