
ook uw woning verdient 
onze exclusieve aandacht

NSW-Landgoed 
De Nieuwe Stobbenweide

Hallsedijk 11a Tonden



U VOELT ZICH THUIS! 
NSW Landgoed “De Nieuwe Stobbenweide” 
met ruim 6,6 hectare grond is door eigenaar zelf 
ontworpen en is onder architectuur gebouwd in 
2007. 

De woning is voorzien van alle gemakken en heeft de 
eigenschappen die je verwacht van een landgoed zoals 
een prachtige ruime hal, grote ramen zodat er veel licht 
inval is, maar vooral dat u kunt genieten van het fraaie 
uitzicht en natuurlijk een lange oprijlaan. 

Het landgoed heeft een fraai aangelegde tuin van ca. 2 
hectare met kippenren, vijver, moestuin, boomgaard, 
notenbomen en heeft ca. 3 hectare landbouwgrond. 

Tevens is het voorzien van een grote schuur met 
schapenstal en voor de liefhebbers een eigen smederij! 





DE NIEUWE STOBBENWEIDE
Het terrein rond het landgoed maakt onderdeel 
uit van Natura 2000 gebied Landgoederen 
Brummen met de bijzondere Empese en 
Tondense heide, het Leusveld en Voorstonden. 
Dat is niet zomaar, want door het afwisselende 
landschap met landgoederen, poelen en 
houtwallen is dit voor de kamsalamander een 
belangrijk leefgebied. Ook de geheimzinnige 
knoflookpad hoor je met enig geluk in 
het voorjaar in de poel. Steenuil, ijsvogel, 
wespendief, geelgors, raaf, groene en zwarte 
specht zijn soorten die je hier kunt tegenkomen. 
Reeën laten zich regelmatig zien en ‘s nachts 
scharrelen de dassen in de buurt graag rond. 
Heel af en toe is er nachtelijk bezoek van het 
edelhert. 

Indeling woonhuis

Begane grond
Entree. Ruime hoge hal met massief eiken trap. 
Gastentoilet met fontein. Woon- eetkamer met 
massief eiken vloer, vele hoge ramen en twee 

terrassen waarvan één inpandig. 

Ruime slaapkamer annex badkamer voorzien 
van ligbad, inloopdouche, toilet, wastafel met 
meubel en designradiator. Gezellige woonkeuken 
voorzien van diverse inbouwapparatuur o.a. 5 pits 
inductiekookplaat, oven, vaatwasser, en close-in 
boiler. 

Eerste verdieping

Trapopgang, overloop, drie slaapkamers. Ruim 
dakterras. Badkamer met douche, wastafel en 
toilet. Bergruimte met opstelplaats van de CV-
combiketel en mechanische ventilatie. Toegang 
tot de zolder middels een vlizo trap. 

Achter entree
Ruime hal. Bijkeuken met wasmachineaansluiting. 
Ruime berging, provisieruimte met doorloop naar 
de garage. Trap vanuit de bijkeuken naar de eerste 
etage. 

Royale ruimte te gebruiken als berging of als 
kinderspeelruimte gelegen boven de berging en de 
garage. 



BIJGEBOUWEN
- Rietgedekt kippenhok met ren;

- Grote schuur met vier roldeuren, smederij en schapenstal;

- Houthok;

- Grote overkapping te gebruiken als carport of 
werktuigenberging;

- Garage;

- Hondenhok. 

GROND
- Moestuin;

- Boomgaard met notenbomen;

- Vijver;

- Houtwal en singels;

- Tuin en erf, circa 2 hectare;

- Landbouwgronden, circa 3 hectare;

- Natuurterrein, bos en hagen, circa 1,5 hectare.

Bijzonderheden
- Extra dubbelglas in houten kozijnen; 
- Dak-, vloer- en gevelisolatie; 
- 20 zonnepanelen; 
- Elektrisch te bedienen zonnescherm, screens en rolluiken; 
- Horren; 
- Glasvezel komt eraan, verwacht 2019; 
- Regenwater wordt opgevangen in ondergrondse tank met 
overloop naar de sloot; 
- Massief eikenvloer beneden, boven laminaat; 
- Mechanische ventilatie; 
- CV-combiketel Atag 2007; 
- Grotendeels vloerverwarming; 
- Rookmelders; 
- Elektra: 11 groepen met aardlekschakelaar, krachtstroom in de 
schuur. 



Rust
NSW landgoed “De Nieuwe 
Stobbenweide” is een 
landgoed om tot rust te 
komen. 

Door de diverse terrassen 
zijn er meerdere 
mogelijkheden om uzelf 
terug te trekken. 







Kwaliteit
Kwaliteit is een kenmerk 
van NSW landgoed “De 
Nieuwe Stobbenweide”. 

Het woonhuis is door 
eigenaar zelf ontworpen 
en er is gekozen voor een 
hoogwaardige afwerking. 



Het hart van het 
huis
De woonkeuken is met 
recht het hart van het 
huis.  ‘s Morgensvroeg 
kunt u, genietend van 
een goede kop koffie en 
een krant, genieten van 
de vergezichten die dit 
landgoed biedt. 





Levensloop-
bestendig
De ruime slaapkamer op 
de begane grond heeft een 
aansluitende badkamer, 
geheel drempelloos. 

En waar u ook kijkt, er is 
altijd een mooi uitzicht te 
vinden. 







Hobby
Vanuit de bijkeuken kunt 
u direct doorlopen naar 
de garage. Met een trap 
bent u op de zolder waar 
u in alle rust uw hobby 
kunt uitoefenen, of dit nu 
muziek maken is of een 
potje biljart. 



Dakterras
Naast de slaapkamers op 
de eerste verdieping is er 
ook een dakterras.

Deze biedt u uitzicht op 
de oprijlaan, maar ook 
op de landerijen om het 
landgoed heen. 





Gasten
Om de privacy van uw 
gasten te waarborgen is 
er voor hen ook ruimte 
genoeg. Tevens bevindt 
zich nog een badkamer op 
de eerste verdieping. 







Smederij
Oude ambachten horen 
bij een landgoed als “De 
Nieuwe Stobbenweide”. 

De schuur is van groot 
formaat, heeft een 
schapenstal, ruimte voor 
voertuigen en heeft een 
eigen smederij. 



Moestuin 
Wie is er niet dol op, 
groente uit eigen tuin. 
Bij dit landgoed kan 
het. Naast de moestuin 
beschikt dit landgoed ook 
over een boomgaard en 
notenbomen.





Dierenrijk
Naast uw eigen huisdieren 
kunt u bij de poel 
bijvoorbeeld ook genieten  
van alles wat de natuur te 
bieden heeft. 







Neem plaats
Het bankje geeft uitzicht 
op de omliggende 
landerijen. Met regelmaat 
ziet u de reeën voorbij 
komen. 



BEGANE GROND WONING 



EERSTE VERDIEPING WONING 



ZOLDERVERDIEPING WONING 



BEGANE GROND KAPSCHUUR



ZOLDERVERDIEPING KAPSCHUUR 



OVERKAPPING



KIPPENHOK 



NSW LANDGOED
Wie droomt er nu niet van. Een prachtig landhuis, omringt door 
waterpartijen en bossen in de wijde omtrek. NSW Landgoed 
“De Niewe Stobbenweide” is dan ook een aanwinst voor de 
omgeving. 

Het is voor u goed om te weten dat op dit moment het NSW 
Landgoed “De Nieuwe Stobbenweide” een niet opengesteld 
landgoed is. 

Bij aankoop van dit landgoed komt u in aanmerking voor een 
aantal fiscale voordelen:

- U wordt vrijgesteld van overdrachtsbelasting;

- U wordt vrijgesteld van de Onroerend Zaak Belasting (OZB) 
onbebouwd;

- U krijgt een lagere Onroerend Zaak Belasting (OZB) bebouwd;

- Stelt u het landgoed wel open, dan wordt u vrijgesteld van 
schenk- en erfbelasting.

Meer informatie
Witte Rentmeesters en Makelaars is een kantoor met ruime 
ervaring in het rangschikken van NSW Landgoederen. Indien 
u overgaat tot aankoop van NSW Landgoed “De Nieuwe 
Stobbenweide” brengen wij u graag in contact met één van onze 
rentmeesters. Zij kennen het object als geen ander. 



KADASTRALE KAARTEN





LIGGING & OMGEVING
Tonden is een buurtschap van de gemeente 
Brummen. Het ligt tussen het dorp Empe en de 
buurtschap Voorstonden. 

Gemeente Brummen heeft een rijk verenigingsleven, 
variërend van beweegsporten tot denksporten. 
Tevens staat kunst en cultuur hoog in het vaandel. 

Ook met betrekking tot onderwijs is er volop keuze in 
de gemeente Brummen. 

NSW landgoed “De Nieuwe 
Stobbenweide” ligt dan ook op een 
centraal punt. Genietend van de 
natuur bent u binnen enkele minuten 
bij de juiste voorzieningen. 

Het landgoed bevindt zich op 8 km 
van Zutphen, 17 km van Apeldoorn 
en binnen 10 minuten bent u  op de 
A50. 



FEITEN EN CIJFERS 
In kort bestek
Naam:    NSW Landgoed 
    De Nieuwe Stobbenweide 
Adres:    Hallsedijk 11a 
    6975 AK Tonden

Kadastraal bekend: Brummen, sectie N,    
                                       nummer(s) 80, 81, 82, 84, 85,                
                                       86, 87, 244, 245, 291 
Perceeloppervlakte:  6.60.90 ha. 
Bouwjaar::    2007 
Kamers:    5 (waarvan 4 slaapkamers)

Maatvoering
alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief

Woonoppervlakte:      213,00 m2  
Overige inpandige ruimte:      67,20 m2 
Gebouwgebonden ruimte:      17,10 m2 
Externe bergruimte:       79,70 m2 
Bruto inhoud woning: 1.017,79 m3 

INDELING
Begane grond
Hal - bijkeuken/wasruimte - berging - garage - 
keuken - woonkamer - toilet - gang - badkamer 
- slaapkamer

Verdieping
Zolder boven garage 

Overloop - dakterras - 3 slaapkamers - berging/CV 
ruimte - Badkamer 

Zolderverdieping
Zolderverdieping

* 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 € 995.000 kosten koper



Witte Rentmeesters en Makelaars
Burgemeester Vrijlandweg 6

6997 AC Hoog-Keppel
0314-382121

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 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.


