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Landelijk wonen met Witte Rentmeesters & Makelaars

gelegen aan een zeer fraaie laan





Bent u opzoek naar een woning met aparte 
praktijkruimte gelegen op een ruim perceel (1.473 m²) 
dan is deze woning zeker het bekijken waard.





Deze vrijstaande woning is jarenlang deels in gebruik geweest als 
fysiotherapiepraktijk. Het pand heeft een eigen praktijkruimte met separate entree 
en is gelegen aan een zeer fraaie laan van het dorp Hengelo (Gld.).







































De woning behoeft enige modernisatie.





360° Panorama foto’s









Plattegrond









Hengelo en omgeving
Hengelo 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.

Hengelo, in de volksmond Henghel genoemd, is het centrum van een 
landbouwgebied en werd al in het jaar 963 genoemd. Rond de 
Sint-Remigiuskerk ontstond een nederzetting op de grens van vruchtbare 
kleiliederen en wat armere zandgrond. Hengelo Gld. is bekend als 
paardendorp en om zijn vele motorraces. Het gemeentehuis van Brockhorst is 
er ook gevestigd. 

Kaart - Google maps



Indeling
Kelder
Middels vaste trap bereikbare kelder/souterrain voorzien van twee bergruimtes 
welke dienst kunnen doen als opslag/archief. Eén bergruimte is voorzien van een 
wasmachine/droger aansluiting. Bijzonder aan deze woning is de kluis. 

De kelder is totaal 24 m² groot.

Begane grond woonhuis
De ruime hal biedt tot de zeer ruime woonkamer met erker. Vanuit de 
woonkamer is er toegang naar de tuin met overkapping. Een schuifdeur scheidt de 
ruime woonkamer met schouw en openhaard van de eetkamer die eveneens via 
de hal te bereiken is. 
Tot slot geeft de hal toegang tot het toilet, de kelder, de keuken en aansluitende 
bijkeuken. De bijkeuken heeft een deur naar de zonnig gelegen tuin waar u 
optimaal kunt genieten van uw privacy.

Begane grond praktijkruimte
De praktijkruimte heeft een separate entree en beschikt over een ruime 
werkkamer met ingebouwde kast, een wachtruimte en berging. Ook geschikt voor 
kantoor aan huis. 

Vaste trap naar:

Verdieping
Op de eerste verdieping zijn vier slaapkamers, waarvan twee toegang bieden tot 
een eigen balkon met uitzicht op de groene tuin. De badkamer is eveneens op 
deze verdieping en beschikt over een ligbad, tweede toilet en wastafel. 
Over de gehele eerste verdieping zijn diverse inbouwkasten voor extra 
bergruimte. 

Zolder
Een vaste trap geeft toegang tot de zolder waarbij nog een slaapkamer is 
gesitueerd.

Buitenruimte
Schuur
De vrijstaande stenen garage biedt voldoende ruimte voor verschillende 
activiteiten. Aangrenzend aan de garage is een overkapping gemaakt zodat u 
kunt genieten van de zon. 

Tuin
De hoofdtuin is gelegen aan de achterzijde van de woning en biedt volop 
beschutting. De tuin is zonnig gelegen, zodat er zowel al in het voorseizoen als 
nog ruim in het naseizoen genoten kan worden van mooie zonnige dagen. 



Feiten & Cijfers
In kort bestek
Kastanjelaan 4
7255 AM te Hengelo Gld.

Kadastraal bekend: Hengelo (Gld.)  sectie K, nummer(s) 2885
Perceeloppervlakte:  circa 1.473 m²
Bouwjaar: 1965
Kamers:  9 (waarvan 5 slaapkamers)

Maatvoering alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief
Woonoppervlakte: ca. 253,24 m² * 
Overige inpandige ruimte: ca.   24,64 m² *
Gebouwgebonden ruimte ca.    16,13 m² * 
Externe bergruimte: ca.   36,50 m² *

Indeling
Begane grond
Hal - toilet - eetkamer - woonkamer - keuken - bijkeuken - toegang tot de kelder met twee bergingen en 
een kluis

Begane grond praktijkruimte
Entree - wachtruimte - werkkamer - bergruimte

Verdieping
Overloop - vier slaapkamers - badkamer - toegang tot de zolder met één slaapkamer

* De meting is gebaseerd op de NEN2580. De meting is bedoeld om een meer eenduidige manier van meten toe te 

passen voor het geven van een indicatie van de gebruiksoppervlakte. De meting sluit verschillen in meetuitkomsten 

niet volledig uit, door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren van de meting.

Vraagprijs:   € 439.000,- k.k.





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 is een 
allround rentmeesterskantoor. Het accent 
in de werkzaamheden ligt op het beheer 
van particuliere landgoederen en de advi-
sering 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.


