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Monumentale woonboerderij
Het Klooster 8 Angerlo



U VOELT ZICH THUIS! 
In een landelijke setting gelegen, prachtige 
monumentale woonboerderij met bijgebouw annex 
smederij, tuin, erf en weiland.

Dit gemeentelijk monument dateert uit 1850 en is 
een T-boerderij, met langsdeel en dwarsgeplaatst 
voorhuis, geheel gepleisterd.

Het voorhuis is met pannen bedekt. De achterdeel is 
afgedekt met een zadeldak met een afwolving aan 
het einde, ter hoogte van deze afwolving is het riet 
gedekt en de onderschilden zijn gedekt met pannen. 

De achtergevel heeft behalve de inrit met een 
gemetselde korfboog ook twee mestgangdeuren die 
allen voorzien zijn van dubbel glas. 

De woonboerderij is voor een deel gerestaureerd. Er 
is gebruik gemaakt van natuurlijke materialen. Maar 
bovenal de authentieke elementen zijn behouden 
hetgeen u terugziet in de stoere eiken gebinten en 
staldeuren. 





DE BOERDERIJ 
De boerderij is van het hallehuistype. De 
hallehuisboerderij is van architectuurhistorisch 
belang als een goed voorbeeld van een 
traditioneel boerderijtype in het Gelderse 
IJsselgebied. Het interieur van de boerderij is van 
architectuurhistorisch belang vanwege de nog 
aanwezige gebintconstructie, de balklaag, de 
kap met vliering en de kelder. 

De boerderij valt in dit gebied op omdat deze 
geheel gepleisterd is, wat niet veel voorkomt in 
de streek rondom Angerlo. 

Begane grond
Via de zijingang komt u binnen in de keuken die 
toegang geeft tot de eetkamer met authentieke 
haard en oude tegels die zijn behouden gebleven. 
Naast de eetkamer is de studeerkamer waar 
nog geen verbouwing heeft plaatsgevonden. 
De T-boerderij heeft naast de studeerkamer en 
eetkamer ook nog een tweetal slaapkamners, 
allen met uitzicht tot de tuin. 

De oude deel is omgebouwd tot woonkamer. De 
oude stalling heeft plaatsgemaakt voor een ruime 
badkamer met dubbele douche, ruim ligbad, 
toilet en dubbele wastafel. Vanuit de woonkamer 
is eveneens de ruime ouder slaapkamer 
bereikbaar. Dankzij de invulling van daglicht 
middels de oude staldeuren is er veel lichtinval. 

In de keuken is er toegang tot een trap die is 
verborgen tussen de houten plafonds. Deze geeft 
toegang tot de vliering. Hier heeft nog geen 
verbouwing plaatsgevonden. Eveneens heeft 
de keuken toegang tot een gewelfde kelder die 
geheel droog is. 

Via een vaste trap naar: 

Eerste verdieping
Trapopgang, overloop met CV-installatie. Deze 
installatie is erop berekend dat er nog een 
badkamer kan worden gebouwd op de eerste 
verdieping, evenals een drietal slaapkamers. 



BUITEN
Links achter op het erf staan twee stenen schuren, vermoedelijk 
uit de jaren dertig of van na de Tweede Wereldoorlog. Deze 
vallen buiten de huidige bescherming, maar zijn zeker wel 
een lust voor het oog. Momenteel doen de schuren dienst als 
smederij, maar het kan bijvoorbeeld ook worden gebruikt als 
garage of werkplaats. 

Op het erf staat tevens een houten tuinhuis met houtopslag 
ruimte en een overkapping.

De boomgaard met peren en walnoten maken de boerderij 
echt af. 

Tevens is er aansluitend op de tuin een weiland van circa 5.145 
m2.  

Bijzonderheden
- Volledig vrij uitzicht over de weilanden; 
- Eigen smederij; 
- Mogelijkheden om het naar eigen wens verder af te bouwen; 
- Het Klooster heeft geen doorgaand verkeer, uitsluitend 
bewoners; 
- Het is een gemeentelijk monument; 
- Er is een verbouwplan beschikbaar; 
- De gemeente Zevenaar heeft een aantrekkelijke subsidie 
beschikbaar voor eigenaren van gemeentelijke monumenten. 



Gemeentelijk 
monument
Uniek in zijn soort is 
deze T-boerderij met 
rietenkap. De schuren 
op het linkerdeel van 
het erf behoren niet tot 
de monumentenstatus 
echter zijn ze wel een 
meerwaarde voor dit erf. 







Historie
Oude elementen zijn 
behouden gebleven 
tijdens de renovatie van 
de woonkamer, voorheen 
de deel met stallingen aan 
weerszijde. 



Trap
Op het eerste oog valt de 
trap niet op, maar tussen 
de balkenlaag van het 
plafond in de bestaande 
keuken is een trap die 
naar beneden gehaald kan 
worden, zodat er toegang 
kan worden verschaft 
tot de vliering boven de 
keuken. 





Hart van het huis
De eetkamer met 
aansluitend de 
studeerkamer bevinden 
zich in het voorhuis van 
de T-boerderij. De tegels 
achter de houtkachel 
zijn behouden gebleven 
en geven deze ruimte 
karakter. 







Gebinten
Een woonboerderij 
met zoveel authentieke 
details die behouden 
zijn gebleven. Ook in 
de slaapkamer zijn de 
gebinten bijvoorbeeld 
terug te zien, maar ook 
oude staldeuren hebben 
plaatsgemaakt voor ramen 
en dienen nu als luiken. 



Luxe badkamer
Een badkamer met alles 
erop en eraan. Een douche 
met twee douchekoppen, 
een heerlijk ruim ligbad, 
zwevend toilet en dubbele 
wastafel. En ook hier 
hebben oude staldeuren 
plaatsgemaakt voor ramen 
en dienen de staldeuren 
nu als luiken. 





Smederij
Een smederij met historie. 
In de smederij aan het 
Klooster in Angerlo zijn 
in elk geval 4 generaties 
smeden werkzaam 
geweest. 







Buitenleven
Een woonboerderij 
met buitenleven, de 
boomgaard, het weiland. 

Deze boerderij heeft het 
allemaal. 



BEGANE GROND WONING 



EERSTE VERDIEPING WONING 



KELDER 1



KELDER 2



BEGANE GROND SMEDERIJ 



EERSTE VERDIEPING SMEDERIJ



HOUTEN SCHUUR



VERANDA 



BEGANE GROND WONING - VOLGENS VERBOUWPLAN 



EERSTE VERDIEPING WONING - VOLGENS VERBOUWPLAN



KADASTRALE KAART





LIGGING & OMGEVING
Angerlo is een plaats in de gemeente Zevenaar. Het 
ligt op de rechteroever van de IJssel en telt een tal van 
rijks- en gemeentelijke monumenten. Het Klooster 8 is 
hier een mooi voorbeeld van.

Angerlo heeft één basisschool. Tevens is Angerlo een 
dorp met een rijk verenigingsleven. Voetballen, turnen, 
volleybal het kan allemaal in Angerlo. 

 

Angerlo zelf is te klein om veel 
voorzieningen te kunnen bieden. 
Gelukkig is Doesburg vlakbij. Een paar 
minuten met de auto of de fiets en u 
staat in de voormalige Hanzestad.

Doesburg herbergt in een historische 
ambiance een rijk aanbod aan winkels 
en horeca gelegenheden. Maar ook een 
medisch centrum, sporthal, overdekt 
zwembad en een jongerencentrum zijn 
hier te vinden. 



FEITEN EN CIJFERS 
In kort bestek
Adres:  Het Klooster 8 
  6986 BN Angerlo

Kadastraal bekend: Angerlo, sectie K, 
  nummer 284 
Perceeloppervlakte:  6.775 m2 
Bouwjaar:  1850 
Kamers:  6 waarvan 3 slaapkamers

Maatvoering
alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief

Woonoppervlakte:   208,10 m2  
Overige inpandige ruimte:   20,00 m2 
Gebouwgebonden ruimte:     0,00 m2 
Externe bergruimte:  174,50 m2 
Bruto inhoud woning: 795,60 m3 

INDELING
Begane grond
Entree - hal - royale living - studeerkamer 
- eetkamer - ruime keuken - bijkeuken - 3 
slaapkamers - badkamer

Verdieping
Overloop - bergruimte - bouwplan aanwezig voor 
drie slaapkamers en een badkamer.

* 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 € 525.000 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.


