
“ ‘t Rentmeestershuis ”
Hoog-Keppel

LANDELIJK WONEN MET WITTE RENTMEESTERS EN MAKELAARS 





“ ‘t Rentmeestershuis”
gelegen op Landgoed De Ulenpas

Een landelijke omgeving 
met bossen, landerijen en 

een 18-holes golfbaan

LANDELIJK WONEN MET WITTE RENTMEESTERS EN MAKELAARS

Juni 2016





Te midden van bossen en landerijen staat ‘t Rentmeestershuis aan het einde van een 
eigen oprijlaan. Het landhuis behoort tot het landgoed Ulenpas en kent een rijke 
historie. Het landhuis met bijgebouwen en gronden ligt binnen de contouren van de 
beschermde buitenplaats “De Ulenpas”.

Op enkele honderden meters achter de woning ligt het Huis De Ulenpas met 
koetshuis en bijgebouwen. 

Het pand is gelegen op een ruim perceel bestaande uit kapschuur, overige 
bijgebouwen en een toegangsweg. Het perceel heeft een oppervlakte van circa 2.600 
m2. Aan de voorzijde van het landhuis ligt een perceel weiland met een oppervlakte 
van circa 6.000 m2, welke optioneel in erfpacht kan worden uitgegeven. 

De woning en bijbehorende grond zijn gerangschikt onder de Natuurschoonwet 1928. 
Hierdoor kunt u onder andere profiteren van een aantal fiscale voordelen. Zo kunt 
u gebruikmaken van de vrijstelling voor de overdrachtsbelasting. Voor de woning 
scheelt dit 2% en voor het weiland 6%. 
Overige voordelen: gematige schenkings- en successievoordelen en een lagere 
WOZ-aanslag. 

Het landhuis, ondergrond, erf, tuin, kapschuur en overige bijgebouwen worden 
aangeboden op basis van erfpacht met opstalrecht. De eigenaar van het landgoed, Van 
Schuylenburg Trust blijft bloot eigenaar van de ondergrond. Deze wordt in erfpacht 
uitgegeven, met een erfpachtcanon van € 10.500,00 per jaar. De erfpachter wordt 
eigenaar van de opstallen, waarvoor een erfpacht- en opstalrecht wordt gevestigd.
 
Indien het optioneel aangeboden weiland eveneens in erfpacht wordt uitgegeven dan 
zal de erfpachtcanon € 11.750,00 per jaar bedragen met in totaal circa 8.600 m2 grond. 

“Landelijk wonen”





De oorspronkelijke Ulenpas is veel ouder dan het gebouw dat er nu staat. Het 
huidige gebouw is een opvolger van een veel ouder huis, dat in verschillende 
gedaanten voorkwam en dat onder meer in de achttiende eeuw werd verbouwd. Het 
oudste huis dateert al van voor het jaar 1400, want dan verkoopt Diederik van Baak 
het huis aan Herman Rouwenoort.

De Van Rouwenoorts blijven eeuwenlang bezitters en bewoners van de Ulenpas. Zij 
stammen uit deze streek. Wellicht bestaat er verwantschap tussen de Van 
Rouwenoorts en de Van Keppels van kasteel Keppel, maar daar is niets over bekend. 
Wel voeren ze een wapen dat dezelfde elementen bevat als dat van de Keppels, drie 
schelpen en een zwarte schuinbalk.

De Ulenpas werd waarschijnlijk rond 1660 herbouwd door een Hendrik, een 
voornaam die in het geslacht erg veel voorkwam - van Rouwenoort. Uit een prent van 
Jan de Beyer uit 1732 blijkt de Ulenpas een huis te zijn met een zadeldak tussen twee 
Gelderse topgevels en een gemoderniseerde voorgevel; het gebouw heeft inmiddels 
ook zijvleugels gekregen.

De Ulenpas heeft beroemde bezoekers gehad. In het rampjaar 1672 schijnt Lodewijk 
XIV nog onderdak in de Ulenpas te hebben gekregen en rond 1700 brengt de befaamde 
Zweedse plantkundige Linnaeus een bezoek aan de Ulenpas. Wellicht werd hij 
uitgenodigd door Hendrik van Rouwenoort die in die tijd curator was van de 
toenmalige universiteit van Hardewijk.

In 1812 komt het huis door huwelijk van een erfdochter aan de Van der Borchs tot 
Verwolde en daarna aan de Van Schuylenburchs. Deze familie zal het huis jarenlang 
bezitten. In 1965 breekt er brand uit, waarbij het huis grotendeels uitbrandt. Het huis 
wordt wel herbouwd, maar het uiteindelijke resultaat is minder groot dan het huis dat 
hier eeuwenlang heeft gestaan. Niettemin is de Ulenpas fraai gelegen tegen een 
achtergrond van hoog opgaand geboomte.

Huis De Ulenpas is niet toegankelijk voor publiek, maar kan van de weg af heel goed 
waargenomen worden. 

Historie van landgoed De Ulenpas 









Hoog-Keppel en Omgeving

Hoog-Keppel is gelegen in de gemeente Bronckhorst. Bronckhorst is een 
verrassende plattelandsgemeente in de Achterhoek. Rijk  bedeeld met natuurschoon; 
bossen, uitgestrekte weilanden en water wisselen elkaar af. 

Maar de gemeente is ook bekend om de vele prachtige kastelen en het plaatsje 
Bronckhorst, 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, sportfaciliteiten, 
vele evenementen en een bloeiende middenstand. 

De gemeente telt circa 38.000 inwoners verspreid 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 meter afstand van de 
woning. De 18-holes baan ligt in een lommerijke, landelijke omgeving op een beschut 
plekje in de Achterhoek. U speelt langs prachtige bosranden met zicht op het silhouet 
van het dorpje Hoog-Keppel.





Indeling
Begane grond

Entree in lange hal met aan het eind een trapopgang naar de verdieping. De hal geeft 
tevens toegang tot het toilet op de begane grond. Aan de rechterzijde van de hal is de 
woonkamer met leeskamer gelegen. De woonkamer beschikt over een sfeerhaard (gas) 
met schouw. Tegenover zijn de eetkamer en de keuken gelegen. Vanuit beide ruimtes 
is er door de hoge raampartijen een prachtig uitzicht op de tuin. Vanuit de keuken 
is er een toegangstrap naar één van de twee kelderruimtes. Achter de keuken is een 
bijkeuken gelegen. De bijkeuken biedt plaats aan de cv ketel opstelling en is tevens 
voorzien van een ruime onderkeldering. 

Vaste trap naar: 

Verdieping

Overloop met daaraan gelegen een viertal slaapkamers, variërend in oppervlakte. De 
slaapvertrekken hebben een goede lichtinval door de hoge ramen en bieden een 
fantastisch uitzicht over het omringende landgoed en golfbaan. Tevens is op de eerste 
verdieping een moderne badkamer gelegen, uitgevoerd in een lichte kleurstelling. Een 
walk in closet is eveneens toegankelijke vanaf de overloop.

Vaste trap naar: 

Zolderverdieping

Overloop, voorzien van bergruimte achter knieschotten, met aangrenzend een tweetal 
slaapkamers. De slaapkamers zijn voorzien van dakramen. De slaapkamer aan de 
voorzijde van de woning is voorzien van een badkamer en suite. 























































Begane grond woning



Eerste verdieping woning



Zolderverdieping woning



Kelder woning



Carport



Tuinhuisje



Juridische aspecten
Erfpacht en recht van opstal
Het landhuis wordt op basis van erfpacht met een recht van opstal voor de gebouwen
uitgegeven. U koopt de gebouwen en krijgt de grond in erfpacht. Erfpachtgever en
de erfpachter sluiten een overeenkomst tot vestiging van een erfpachtrecht en
vestiging van een afhankelijk recht van opstal. In deze overeenkomst worden de
wederzijdse verplichtingen tussen partijen vastgelegd.

Een aantal belangrijke voorwaarden zijn:
- De erfpachtcanon bedraagt € 10.500,00 per jaar (aanvangscanon) en wordt
   periodiek geïndexeerd;
- De erfpachtcanon bedraagt € 11.750,00 per jaar (aanvangscanon) indien erfpachter    
   kiest voor het aan de voorzijde van het landhuis gelegen weiland en wordt
   periodiek geïndexeerd;
- De erfpachtovereenkomst wordt afgesloten voor een periode van 30 jaar.
   Er wordt een afhankelijk recht van opstal gevestigd op grond waarvan de
   koper/erfpachter gedurende de tijd dat de erfpacht voortduurt gerechtigd is
   tot de woning en de overige opstallen;
- Erfpachtgever heeft eerste recht van koop;

Natuurschoonwet 1928
De woning is thans gerangschikt onder de Natuurschoonwet 1928. Bij aanoop van het 
landhuis en uitgifte van de grond in erfpacht is de koper/erfpachter verplicht het 
object opnieuw, middels een aanleunbeschikking, te rangschikken onder de 
Natuurschoonwet 1928. 

Fiscaal voordeel
Koper/erfpachter kan hierbij een beroep doen op de vrijstelling van 2% 
overdrachtsbelasting voor de woning met tuin en voor het weiland 6%.



Bestemmingsplan
Voor het perceel Dubbeltjesweg 14 te Hoog-Keppel geldt het bestemmingsplan 
“Buitengebied Steenderen, Hummelo en Keppel”. Het landhuis heeft de bestemming 
“Wonen”. 

Het perceel aan de voorzijde van het landhuis welke optioneel in erfpacht kan worden 
uitgegeven heeft de bestemming “Agrarisch met Waarden - Landschap en Natuur”. 

Verwachtingen en verplichtingen 
Van de erfpachter wordt verwacht dat hij of zij de wens heeft deze woning in 
harmonie met de omgeving, met respect voor de natuur en archeologische waarden en 
in lijn met de doelstellingen van landgoed Ulenpas langdurig te bewonen. Vanuit
deze gedachtegang en perspectief is de erfpachtovereenkomst opgesteld. 
De erfpachtovereenkomst is bijgevoegd.

Bezichtigingen 
Bezichtiging van de onroerende zaak is mogelijk op afspraak. Gezien het specifieke 
karakter van erfpacht wordt belangstellenden aangeraden zich over erfpacht en de 
verplichtingen te oriënteren en op de hoogte te stellen, al dan niet met behulp van 
eigen adviseur(s).

Bijlagen:
* beschrijving beschermde buitenplaats



In kort bestek

“Naam landhuis”
Dubbeltjesweg 14, 6997 AE te Hoog-Keppel

Kadastraal bekend   : Keppel, sectie C, nummer 1258 ged., 66 ged., 1757 ged.
Perceeloppervlakte  : ca. 2.600 m2

Optioneel
Kadastraal bekend   : Keppel, sectie C, nummer 66 ged.
Optioneel extra perceel  : ca. 6.000 m2

Bouwjaar voorhuis   : 1900
Woonoppervlakte   : 224 m2
Overige inpandige ruimte :   48 m2
Bruto inhoud woning  : 998 m3
Kamers    : 8 (waarvan 6 slaapkamers)

Externe bergruimte  :   9 m2
Bruto inhoud extern  : 26 m3

Indeling

Begane grond
Entree - woonkamer - eetkamer - woonkeuken - bijkeuken met vliering - toilet - 2 kelders

Verdieping
Overloop - 4 slaapkamers - badkamer - inbouwkast
 
Zolderverdieping
Overloop - 2 slaapkamers - badkamer

Vraagprijs landhuis  : € 487.500,-  k.k.

Erfpachtcanon bij 2.600 m2 : €   10.500,- per jaar 
(geïndexeerd)

Erfpachtcanon bij 8.600 m2 : €   11.750,- per jaar 
(geïndexeerd)
  

Feiten & Cijfers



Complexnummer: 511848 Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 21
F 033 421 77 99
E info@cultureelerfgoed.nl

Status : Beschermd
Aanwijzingsbesluit : 22-05-2000
Inschrijving register : 11-09-2000
Kadaster deel/nummer : 18947/19
__________________________________________________________________________________________________

Complexnaam:
De Ulenpas

Aantal complexonderdelen: Monumentnummers van complexonderdelen:
11 511849, 511850, 511851, 511856, 511857, 511858,

511859, 511860, 511861, 511862, 511863

Gemeente: Provincie:
Bronckhorst Gelderland

Hoofdadres van hoofdobject:
Dubbeltjesweg 20 6997 AE Hoog-Keppel

Complexomschrijving:

Omschrijving van het complex

In structuur en deels in detail gaaf bewaarde buitenplaats met HOOFDGEBOUW (1), HISTORISCHE TUIN-
EN PARKAANLEG (2), KOETSHUIS (3), FAZANTERIE (4), TUINVAAS (5), HANGBRUG (6), INRIJHEK (7),
TUINMUUR (8), TUINSCHUUR (9), STALGEBOUW (10), BOSWACHTERSWONING (11). Ten noordwesten van
Hoog-Keppel ligt de middeleeuwse havezathe De Ulenpas, die bij de verkoop aan Herman Rouwenoort in
1396 voor het eerst werd vermeld. Tot 1831 bleef het goed in het bezit van dit geslacht. Het in oorsprong
zestiende-eeuwse huis met bouwhuizen, zoals te zien op de pentekening van J. de Beyer uit 1743, kreeg
zijn classicistische aanzien in de achttiende eeuw. Het huis lag toen tesamen met het koetshuis op een
vierkant omgracht terrein omringd door een geometrische aanleg binnen een lanenstelsel (zie
topografische kaart van de Linie van de IJssel, 1783). Thans is van deze aanleg een deel van de
omgrachting en de laan met knik aan de noordzijde nog aanwezig. In het begin van de negentiende eeuw
werd de aanleg in landschapsstijl vergraven, waarschijnlijk naar ontwerp van de architect J.P. Posth. Van
der AA schreef erover: 'fraaije boomgaarden, pantaadjes en wandelingen, doorsneden en omgeven door
water' (1843). In de loop van de negentiende eeuw werden beide bouwhuizen afgebroken. Het huidige
koetshuis werd aan het einde van de negentiende eeuw meer naar het noorden herbouwd. In 1965 is het
hoofdgebouw, bestaande uit een middenblok en twee zijvleugels, voor een deel uitgebrand, waarna de
zijvleugels zijn afgebroken en alleen het middengedeelte in 1975 is gerestaureerd/herbouwd. De
bouwsporen van een oude woontoren, waaruit het huis is ontstaan, zijn thans nog aanwezig.

Op de bij de omschrijving behorende kaart is de omgrenzing van het complex alsmede de aanduiding van
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de onderdelen aangegeven. De niet-genoemde bouwkundige onderdelen zijn voor de bescherming van de
buitenplaats van ondergeschikt belang.

Waardering 

De HISTORISCHE BUITENPLAATS DE ULENPAS is van algemeen cultuur-, architectuur- en tuinhistorisch
belang: 

- vanwege het in oorsprong 16de-eeuwse huis voortgekomen uit een middeleeuwse havezate, welke in de
18de-eeuw een classicistisch aanzien kreeg; 

- vanwege de deels in structuur en deels in detail gaaf bewaard gebleven historische tuin- en parkaanleg in
landschapsstijl; 

- vanwege de visuele samenhang tussen de complexonderdelen.
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Monumentnummer: 511849 Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 21
F 033 421 77 99
E info@cultureelerfgoed.nl

Status : Beschermd
Aanwijzingsbesluit : 22-05-2000
Inschrijving register : 11-09-2000
Kadaster deel/nummer : 18947/19
__________________________________________________________________________________________________

Complexnummer: Complexnaam:
511848 De Ulenpas

Gemeente: Provincie:
Bronckhorst Gelderland

Plaatselijke aanduiding:
Dubbeltjesweg 20 6997 AE Hoog-Keppel

Kadastrale gemeente: Sectie: Kad.object: App: Grondperceel:
Keppel C 1598

Omschrijving:

HOOFDGEBOUW (De Ulenpas). Het in oorsprong 16de-eeuwse pand is in de 18de eeuw in classicistische
stijl verbouwd. Het op rechthoekige grondslag opgetrokken bakstenen gebouw bestaat uit twee bouwlagen
onder een met Oud-Hollandse pannen gedekt afgeplat schilddak met op de vier hoeken twee gemetselde
en twee loze schoorstenen. De voorgevel met geblokte hoeklisenen is witgepleisterd, de overige gevels zijn
witgesausd. De gevels worden geleed door roedenvensters met natuurstenen onderdorpels. De
symmetrisch ingedeelde zevenassige voorgevel en vijfassige achtergevel kennen een invulling van zesruits
Empire-schuifvensters, die aan de voorzijde voorzien zijn van persiennes. Bij de restauratie/herbouw in
1975 zijn in de achtergevel twee tuindeuren aangebracht en is een veranda gerealiseerd met gietijzeren
zuilen en een ajourlijst afkomstig van het afgebroken deel van het huis. Centraal in de voorgevel de
toegangsdeur met bovenlicht gevat in een omlijsting van geblokte pilasters bekroond door een driehoekig
fronton en een omlijst verdiepingsvenster. In het midden wordt de gevel bekroond door een driehoekig
fronton waarin een ronde wijzerplaat en aan weerszijden van het fronton een dakkapel. In de linker
zijgevel een deur met bovenlicht en op de verdieping een zesruitsvenster en een oeil de boeuf; de rechter
zijgevel heeft een onregelmatige invulling van drie zesruitsvensters met persiennes. Zestiende-eeuwse
kelders. In het INTERIEUR is ondermeer van belang de schouwpartij in Lodewijk XV-stijl.

Waardering 

HOOFDGEBOUW (De Ulenpas) van algemeen belang: 
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- vanwege het in oorsprong 16de-eeuwse pand, dat in de 18de eeuw in classicistische stijl is verbouwd; 

- vanwege de kenmerkende ligging binnen de historische tuin- en parkaanleg; 

- vanwege de functioneel-ruimtelijke samenhang met de andere onderdelen van de buitenplaats.

Hoofdcategorie: Subcategorie: Oorspronkelijke functie:
Kastelen,landh., parken ed Kasteel, buitenplaats Havezate
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Monumentnummer: 511850 Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 21
F 033 421 77 99
E info@cultureelerfgoed.nl

Status : Beschermd
Aanwijzingsbesluit : 22-05-2000
Inschrijving register : 11-09-2000
Kadaster deel/nummer : 18947/19
__________________________________________________________________________________________________

Complexnummer: Complexnaam:
511848 De Ulenpas

Gemeente: Provincie:
Bronckhorst Gelderland

Plaatselijke aanduiding:
Bij Dubbeltjesweg 20 6997 AE Hoog-Keppel

Kadastrale gemeente: Sectie: Kad.object: App: Grondperceel:
Keppel C 1598
Keppel C 694
Keppel C 1253
Keppel C 1254
Keppel C 1251
Keppel C 1105
Keppel C 1103
Keppel C 1104
Keppel C 1102
Keppel C 1100
Keppel C 1255
Keppel C 1250
Keppel C 1597
Keppel C 68
Keppel C 1256
Keppel C 1257
Keppel C 1258

Omschrijving:

HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG behorende tot de buitenplaats De Ulenpas. Deels in structuur en
deels in detail gaaf bewaarde, kleinschalige aanleg in landschapsstijl uit ca.1810 vermoedelijk naar ontwerp
van de architect J.P. Posth (slingervijver en eiland met boomgroepen), die in 1883 gereoganiseerd is door
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tuinarchitect L.A. Springer (zichtlijnen en rondwandeling eiland). De oorspronkelijke rechthoekige gracht,
die nog aangegeven staat op de Topografische Militaire Kaart van ca.1850, is deels gedempt en aan de
voorzijde vergraven tot een waterpartij. Aan de noordzijde loopt een rechte laan met knik (thans bospad)
daterend uit de formele aanleg. Ook de plaats van de moestuin en boomgaard ten zuidwesten van het huis
is bepaald in deze periode. Vanaf de voorzijde van het huis een wijds zicht over het gazon met
19de-eeuwse solitaire kastanje over een tot vijver vergraven deel van de gracht naar de weilanden. Het
beeld van de aanleg achter het huis wordt bepaald door de serpentinevijver met eiland waarover enkele
zichtassen zijn geprojecteerd: één over de lengte van het eiland en één over de waterpartij met hangbrug.
Het eiland is ingevuld met boomgroepen, voornamelijk exoten, waarlangs een rondgaand pad is aangelegd.
Op het eiland liggen de fundamenten van een theehuisje. Links van het eiland (vanuit het huis) een
doorzicht over het gazon met tuinvaas. Deze zichtas liep oorspronkelijk door naar het achter gelegen met
bomen omzoomde weiland welke thans (1997) is dichtgeplant. Rechts vanaf het huis een rechte dwarsas
oorspronkelijk gericht op een treurbeuk, welke thans enigszins is dichtgegroeid. 

Waardering 

HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG behorende tot de buitenplaats De Ulenpas van algemeen belang: 

- als voorbeeld van een deels in structuur en deels in detail gaaf bewaarde tuin- en parkaanleg in
landschapsstijl waarschijnlijk van de hand van de architect J.P.Posth (ca.1810); 

- vanwege de slingervijver met eiland; 

- vanwege het aandeel van L.A.Springer (1883);

- vanwege de functioneel-ruimtelijke samenhang met de andere onderdelen van de buitenplaats.

Hoofdcategorie: Subcategorie: Oorspronkelijke functie:
Kastelen,landh., parken ed Tuin, park en plantsoen Historische aanleg
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Monumentnummer: 511851 Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 21
F 033 421 77 99
E info@cultureelerfgoed.nl

Status : Beschermd
Aanwijzingsbesluit : 22-05-2000
Inschrijving register : 11-09-2000
Kadaster deel/nummer : 18947/19
__________________________________________________________________________________________________

Complexnummer: Complexnaam:
511848 De Ulenpas

Gemeente: Provincie:
Bronckhorst Gelderland

Plaatselijke aanduiding:
Dubbeltjesweg 22 6997 AE Hoog-Keppel

Kadastrale gemeente: Sectie: Kad.object: App: Grondperceel:
Keppel C 1598

Omschrijving:

KOETSHUIS behorende tot de buitenplaats De Ulenpas. Ten noorden van het hoofdgebouw een
witgepleisterd koetshuis met een woongedeelte uit de derde kwart van de 19de eeuw. Het op L-vormige
grondslag opgetrokken pand bestaat uit één (koetshuis) en twee bouwlagen (woondeel) afgewerkt met een
doorlopende lijst en overkapt door een met gesmoorde Oud-Hollandse pannen gedekt, flauw hellend
schilddak. De gevels met geblokte hoeklisenen worden geleed door deuren en vensters met natuurstenen
onderdorpels. In de symmetrisch ingedeelde voorgevel drie omlijste dubbele inrijdeuren met halfrond
gietijzeren bovenlicht voorzien van spaakroeden. Boven de middelste poort een omlijst meerruitsvenster
met halfrond gietijzeren bovenlicht voorzien van spaakroeden gesitueerd onder een frontonvormige
oplopende daklijst. Aan weerszijden van de middelste poort twee omlijste meerruitsvensters met halfrond
gepleisterde bovenvelden voorzien van een gebeeldhouwd paardenhoofd. Overige gevels hebben een
invulling met meerruitsvensters, deels voorzien van luiken, toegangsdeur met bovenlicht (zij- en
achtergevel) en in de achtergevel een dubbele inrijdeur met halfrond bovenlicht voorzien van spaakroeden.

Waardering 

KOETSHUIS van algemeen belang: 

- vanwege de architectonische vormgeving; 

- als karakteristiek en functioneel onderdeel van de buitenplaats; 

- vanwege de functioneel-ruimtelijke samenhang met de andere onderdelen van de buitenplaats.
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Hoofdcategorie: Subcategorie: Oorspronkelijke functie:
Kastelen,landh., parken ed Bijgebouwen kastelen enz. Koetshuis(L)
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Monumentnummer: 511856 Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 21
F 033 421 77 99
E info@cultureelerfgoed.nl

Status : Beschermd
Aanwijzingsbesluit : 22-05-2000
Inschrijving register : 11-09-2000
Kadaster deel/nummer : 18947/19
__________________________________________________________________________________________________

Complexnummer: Complexnaam:
511848 De Ulenpas

Gemeente: Provincie:
Bronckhorst Gelderland

Plaatselijke aanduiding:
Bij Dubbeltjesweg 20 6997 AE Hoog-Keppel

Kadastrale gemeente: Sectie: Kad.object: App: Grondperceel:
Keppel C 1598

Omschrijving:

FAZANTERIE behorende tot de buitenplaats De Ulenpas. In de parkaanleg gelegen 19de-eeuwse fazanterie,
oorspronkelijk met een omlopende ren. Het gepleisterde gebouwtje met grijze plint (waarin openingen) is
op achtkantige grondslag opgetrokken onder een met houten leien gedekt tentdak met gesneden
windveren. Elke achtkant heeft een spaarveld en een gietijzeren raampje met kruisvormige
roedenverdeling. Aan de noordzijde de toegangsdeur met glas voorzien van een ruitvormige
roedenverdeling. Restauratie 1995.

Waardering 

FAZANTERIE van algemeen belang: 

- vanwege de architectonische vormgeving; 

- vanwege de markante situering; 

- vanwege de ornamentele waarde; 

- vanwege de ensemblewaarde.
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Monumentnummer: 511857 Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 21
F 033 421 77 99
E info@cultureelerfgoed.nl

Status : Beschermd
Aanwijzingsbesluit : 22-05-2000
Inschrijving register : 11-09-2000
Kadaster deel/nummer : 18947/19
__________________________________________________________________________________________________

Complexnummer: Complexnaam:
511848 De Ulenpas

Gemeente: Provincie:
Bronckhorst Gelderland

Plaatselijke aanduiding:
Bij Dubbeltjesweg 20 6997 AE Hoog-Keppel

Kadastrale gemeente: Sectie: Kad.object: App: Grondperceel:
Keppel C 1598

Omschrijving:

TUINVAAS behorende tot de buitenplaats De Ulenpas. Als 'point de vue' in de parkaanleg een rijk
gedecoreerde, van fijnkorelige mortel gegoten tuinvaas voorzien van een ijzeren wapening. De vaas is ca.
twee en een halve meter hoog en is voorzien van een gedenkplaatje met het jaartal 1919.

Waardering 

TUINVAAS van algemeen belang: 

- vanwege de ouderdom; 

- vanwege het materiaalgebruik; 

- vanwege de decoratieve waarde; 

- als 'point de vue' in de parkaanleg; 

- vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats.

Hoofdcategorie: Subcategorie: Oorspronkelijke functie:
Kastelen,landh., parken ed Tuin, park en plantsoen Tuinvaas
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Monumentnummer: 511858 Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 21
F 033 421 77 99
E info@cultureelerfgoed.nl

Status : Beschermd
Aanwijzingsbesluit : 22-05-2000
Inschrijving register : 11-09-2000
Kadaster deel/nummer : 18947/19
__________________________________________________________________________________________________

Complexnummer: Complexnaam:
511848 De Ulenpas

Gemeente: Provincie:
Bronckhorst Gelderland

Plaatselijke aanduiding:
Bij Dubbeltjesweg 20 6997 AE Hoog-Keppel

Kadastrale gemeente: Sectie: Kad.object: App: Grondperceel:
Keppel C 1254

Omschrijving:

HANGBRUG behorende tot de buitenplaats De Ulenpas. In het park een 19de-eeuwse gietijzeren hangbrug
bestaande uit een houten brugdek op stalen onderligger en hangende aan touwvormige stalen kabels
(tevens balustrade) tussen vier ijzeren opengewerkte pijlers. De diagonale kruizen van de pijlers zijn op de
kruising voorzien van een rozet. Hardstenen brughoofd. Opengewerkte lantaarn.

Waardering 

HANGBRUG van algemeen belang: 

- vanwege de ouderdom; 

- vanwege het materiaalgebruik; 

- vanwege de unieke vormgeving; 

- vanwege de hoge zeldzaamheidswaarde; 

- vanwege de ornamentele waarde; 

- vanwege de ensemblewaarde.
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Monumentnummer: 511859 Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 21
F 033 421 77 99
E info@cultureelerfgoed.nl

Status : Beschermd
Aanwijzingsbesluit : 22-05-2000
Inschrijving register : 11-09-2000
Kadaster deel/nummer : 18947/19
__________________________________________________________________________________________________

Complexnummer: Complexnaam:
511848 De Ulenpas

Gemeente: Provincie:
Bronckhorst Gelderland

Plaatselijke aanduiding:
Bij Dubbeltjesweg 20 6997 AE Hoog-Keppel

Kadastrale gemeente: Sectie: Kad.object: App: Grondperceel:
Keppel C 1253

Omschrijving:

INRIJHEK behorende tot de buitenplaats De Ulenpas. Als toegang tot de buitenplaats een 19de-eeuwse
inrijhek bestaande uit vier gemetselde pijlers in blokmotief, waarvan de middelste twee groter zijn dan de
buitenste twee. Tussen de middelste pijlers, bekroond door een lantaarn, een dubbel gietijzeren hek met
zijstukken. Bakstenen keermuur.

Waardering 

INRIJHEK van algemeen belang: 

- vanwege de ouderdom; 

- vanwege de markering van de toegang tot de buitenplaats; 

- als karakteristiek en functioneel onderdeel van de buitenplaats.
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Monumentnummer: 511860 Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 21
F 033 421 77 99
E info@cultureelerfgoed.nl

Status : Beschermd
Aanwijzingsbesluit : 22-05-2000
Inschrijving register : 11-09-2000
Kadaster deel/nummer : 18947/19
__________________________________________________________________________________________________

Complexnummer: Complexnaam:
511848 De Ulenpas

Gemeente: Provincie:
Bronckhorst Gelderland

Plaatselijke aanduiding:
Bij Dubbeltjesweg 20 6997 AE Hoog-Keppel

Kadastrale gemeente: Sectie: Kad.object: App: Grondperceel:
Keppel C 1598
Keppel C 1597

Omschrijving:

TUINMUUR behorende tot de buitenplaats De Ulenpas. Langs drie zijden van de oude moestuin een
19de-eeuwse bakstenen tuinmuur met tandlijst en afgewerkt door een ezelsrug. Pijlers onder een
natuurstenen afdekplaat op de hoeken. Getoogde poortjes.

Waardering 

TUINMUUR van algemeen belang: 

- de ouderdom; 

- vanwege de doelmatige vormgeving; 

- als karakteristiek en functioneel onderdeel van de buitenplaats.

Hoofdcategorie: Subcategorie: Oorspronkelijke functie:
Kastelen,landh., parken ed Tuin, park en plantsoen Tuinmuur
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Monumentnummer: 511861 Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 21
F 033 421 77 99
E info@cultureelerfgoed.nl

Status : Beschermd
Aanwijzingsbesluit : 22-05-2000
Inschrijving register : 11-09-2000
Kadaster deel/nummer : 18947/19
__________________________________________________________________________________________________

Complexnummer: Complexnaam:
511848 De Ulenpas

Gemeente: Provincie:
Bronckhorst Gelderland

Plaatselijke aanduiding:
Bij Dubbeltjesweg 20 6997 AE Hoog-Keppel

Kadastrale gemeente: Sectie: Kad.object: App: Grondperceel:
Keppel C 1728

Omschrijving:

TUINSCHUUR behorende tot de buitenplaats De Ulenpas. Bij de moestuin een bakstenen schuur uit 1882,
die tesamen met het tegenoverliggende stalgebouw de doorgang vormt naar de moestuin. De doorgang
wordt tevens gemarkeerd door twee bakstenen pijlers in blokwerk onder een hardstenen afdekplaat. Het
op rechthoekige grondslag gebouwde pand bestaat uit 1 bouwlaag onder een met Oud-Hollandse pannen
gedekt schilddak. Onder de gootlijsten een bakstenen tandlijst (bloktand). In de kopgevel (oost) een
dubbele getoogde inrijdeur geflankeerd door meerruitsvensters. In de zuidgevel (moestuin-zijde) een
toegangsdeur en een getoogde dubbel schuurdeur geflankeerd door vensters met kruisvormige roeden.

Waardering 

TUINSCHUUR van algemeen belang: 

- vanwege de doelmatige vormgeving; 

- als karakteristiek en functioneel onderdeel van de buitenplaats; 

- vanwege de ensemblewaarde.
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Monumentnummer: 511862 Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 21
F 033 421 77 99
E info@cultureelerfgoed.nl

Status : Beschermd
Aanwijzingsbesluit : 22-05-2000
Inschrijving register : 11-09-2000
Kadaster deel/nummer : 18947/19
__________________________________________________________________________________________________

Complexnummer: Complexnaam:
511848 De Ulenpas

Gemeente: Provincie:
Bronckhorst Gelderland

Plaatselijke aanduiding:
Bij Dubbeltjesweg 20 6997 AE Hoog-Keppel

Kadastrale gemeente: Sectie: Kad.object: App: Grondperceel:
Keppel C 1728

Omschrijving:

STALGEBOUW behorende tot de buitenplaats De Ulenpas. Bij de moestuin een bakstenen stalgebouw uit
1882, die tesamen met de tegenoverliggende schuur de doorgang vormt naar de moestuin. Het op
rechthoekige grondslag gebouwde pand bestaat uit 1 bouwlaag onder een met Oud-Hollandse pannen
gedekt schilddak. Onder de gootlijsten een bakstenen tandlijst (bloktand). In de kopgevel (west) een
dubbele getoogde inrijdeur geflankeerd door getoogde meerruitsvensters en in de oostgevel een driehoekig
afgesloten hooiluik, die gootlijst doorbreekt. Van de zuidgevel (moestuin-zijde) is de onderste helft
gepleisterd met vier stalvensters en daarboven zes stalvensters onder de gootlijst. De noordmuur heeft
eveneens zes stalvensters onder de gootlijst.

Waardering 

STALGEBOUW van algemeen belang: 

- vanwege de ouderdom; 

- vanwege de doelmatige vormgeving; 

- als karakteristiek en functioneel onderdeel van de buitenplaats; 

- vanwege de ensemblewaarde.

Hoofdcategorie: Subcategorie: Oorspronkelijke functie:
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Kastelen,landh., parken ed Bijgebouwen kastelen enz. Stalgebouw(L)
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Monumentnummer: 511863 Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 21
F 033 421 77 99
E info@cultureelerfgoed.nl

Status : Beschermd
Aanwijzingsbesluit : 22-05-2000
Inschrijving register : 11-09-2000
Kadaster deel/nummer : 18947/19
__________________________________________________________________________________________________

Complexnummer: Complexnaam:
511848 De Ulenpas

Gemeente: Provincie:
Bronckhorst Gelderland

Plaatselijke aanduiding:
Dubbeltjesweg 16 6997 AE Hoog-Keppel
Dubbeltjesweg 18 6997 AE Hoog-Keppel

Kadastrale gemeente: Sectie: Kad.object: App: Grondperceel:
Keppel C 1250

Omschrijving:

BOSWACHTERSWONING behorende tot de buitenplaats De Ulenpas. Aan de oprijlaan een
boswachterswoning (voormalige rentmeesterswoning) uit ca.1870. Het op rechthoekige grondslag
opgetrokken bakstenen pand bestaat uit één bouwlaag onder een met gesmoorde Hollandse pannen
gedekt, overstekend zadeldak met windveren en hoekkorbelen. Twee gemetselde schoorstenen. De
symmetrisch ingedeelde voorgevel heeft een deur met vierruits bovenlicht en vijftienruits schuifvensters.
Op de verdieping meerruits draaivensters. Voor de gevel een veranda bestaande uit een houten constructie
met opengewerkt latwerk. De muur om de veranda is niet-oorspronkelijk.

Waardering 

BOSWACHTERSWONING van algemeen belang: 

- vanwege de ouderdom; 

- vanwege de vormgeving; 

- vanwege de beeldbepalende ligging aan het begin van de oprijlaan; 

- vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats.
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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

Witte Rentmeesters en Makelaars


