
ook uw woning verdient 
onze exclusieve aandacht

Woonboerderij “De Valk”
Hessenweg 4-6 Hoog-Keppel



U VOELT ZICH THUIS! 
Fraai landelijk en vrij aan de rand van het dorp Hoog-

Keppel gelegen woonboerderij met tuin, ruime 

garage, hondenkennel, kippenren, paardenstalling, 

paardenweide en gastenverblijf. 

Woonboerderij “De Valk” dateert uit 1600 en is in 1965 

onder architectuur verbouwd. De 17e eeuwse gebinten 

zijn hierbij bewaard gebleven. In 2002 is de serre 

toegevoegd. Ondanks het feit dat het een karakteristiek 

object is heeft deze geen monumentenstatus. 





INDELING

Begane grond

Via de entree is er toegang tot het toilet. 

Aansluitend bevindt zich de eerste woonkamer. 

Dankzij de grote raampartij is dit een zeer lichte 

woonkamer met openhaard. Ook is er een directe 

toegang tot de omliggende tuin.

Vanuit de woonkamer is er middels een deur 

toegang tot het eetgedeelte met serre die in 

verbinding staat met de half-open keuken en 

de tweede woonkamer. De oude gebinten zijn 

nog duidelijk zichtbaar en dragen ook bij aan de 

constructie van deze woonboerderij.  

Tevens bevindt zich op de begane grond een 

tweetal slaapkamers met aansluitend een badkamer 

die is voorzien van een douche, wastafel en 

toilet. Ook is de voormalige praktijkruimte met 

wachtruimte zowel inpandig bereikbaar als via de 

buitendeur. Tevens heeft deze praktijkruimte met 

wachtkamer een apart huisnummer. 

Eerste verdieping

Via een vaste trap vanuit de eerste woonkamer 

is de eerste verdieping bereikbaar. Op de eerste 

verdieping is een overloop met toegang tot de 

derde slaapkamer en badkamer. Deze is voorzien 

van een douche, wastafel en toilet. Ook is er ruimte 

voor de wasmachineopstelling. Bergruimte is er op 

deze verdieping ruimschoots aanwezig, achter de 

knieschotten die aanwezig zijn op de slaapkamer. 

Zolder

Boven de voormalige praktijkruimte is eveneens een 

berging die bereikbaar is met een vlizotrap. 



BUITENRUIMTE

De woonboerderij is omgeven door een zeer ruime en goed 

onderhouden tuin met diverse terrassen. 

Gastenverblijf

Achter in de tuin is een in steen opgetrokken bijgebouw dat dienst 

doet als gastenverblijf. Het beschikt over een aparte slaapruimte 

met badkamer voorzien van douche, toilet en wastafel. De ruimte 

beschikt over een eigen CV.  

Paardenstalling 
De paardenstalling biedt ruimte voor twee paarden. De 

paardenweide is volledig omheind met een houten afrastering, die 

nog in een prima staat is.  

Dierenverblijven 
Naast de paardenstalling is er ook apart een grote kippenren met 

aangebouwd hok en hondenkennel aanwezig. 

 

Garage/Carport 
De met pannen bedekte garage met berging biedt ruimte voor 

twee auto’s. Separaat van deze carport is er nog een carport apart 

voor de stalling van de paardenwagen.

MOGELIJKHEDEN 
Woonboerderij “De Valk” leent zich uitstekend voor kantoor 

aan huis of een praktijk aan huis. Ook een B&B behoort tot de 

mogelijkheden.



Ruimte

De woonboerderij heeft 

diverse bijgebouwen, 

waaronder een garage/

carport, paardenstalling, 

dierenverblijven en een 

gastenverblijf.







Begane grond

Vanuit de woonkamer is er 

middels een deur toegang 

tot het eetgedeelte met 

serre die in verbinding staat 

met de half-open keuken 

en de tweede woonkamer. 



Levensloop- 

bestendig

Op de begane grond 

bevinden zich een 

tweetal slaapkamers met 

aansluitend een badkamer 

die is voorzien van een 

douche, wastafel en toilet.





Praktijkruimte aan 
huis

De voormalige 

praktijkruimte met 

wachtruimte is zowel 

inpandig bereikbaar als 

via de buitendeur. Tevens 

heeft deze praktijkruimte 

met wachtkamer een apart 

huisnummer. 







Karakter

De oude gebinten zijn 

nog duidelijk zichtbaar 

en dragen ook bij aan 

de constructie van deze 

woonboerderij. 



Eerste verdieping

Op de eerste verdieping is 

een overloop met toegang 

tot de derde slaapkamer en 

badkamer. Deze is voorzien 

van een douche, wastafel en 

toilet. Ook is er ruimte voor 

de wasmachineopstelling. 

Bergruimte is er op deze 

verdieping ruimschoots 

aanwezig, achter de 

knieschotten die aanwezig 

zijn op de slaapkamer. 





Gastenverblijf

Achter in de tuin is een 

in steen opgetrokken 

bijgebouw dat dienst 

doet als gastenverblijf. Het 

beschikt over een aparte 

slaapruimte met badkamer 

voorzien van douche, toilet 

en wastafel. De ruimte 

beschikt over een eigen CV. 







Buitenruimte

De woonboerderij is 

omgeven door een 

zeer ruime en goed 

onderhouden tuin met 

diverse terrassen. 



BEGANE GROND WONING 



EERSTE VERDIEPING WONING 



PAARDENSTALLEN



CARPORT VOOR PAARDENWAGEN



BERGING MET GASTENVERBLIJF



CARPORT MET BERGING



KADASTRALE KAART





LIGGING & OMGEVING
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. 

Kasteel Keppel, Landgoed Ulenpas en het stroomgebied 

van de Oude IJssel vindt u in de nabije omgeving. 

De Keppelse Golfclub ligt op 650 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 dorp Hoog-Keppel. 



FEITEN EN CIJFERS 

In kort bestek

Naam: de Valk 

Adres: Hessenweg 4-6 

 6997 AJ Hoog-Keppel

Kadastraal bekend: Keppel, sectie C 

 Nummer(s) 1571, 1573, 1574,   

 1575, 1699 en 1700 

Perceeloppervlakte:  4.680 m2 

Bouwjaar:: 1600 

Kamers: 6 (waarvan 4 slaapkamers) 

 

Maatvoering

alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief

Woonoppervlakte: 225,10 m2  

Overige inpandige ruimte:     5,40 m2 

Gebouwgebonden ruimte:     0,00 m2 

Externe bergruimte:   80,60 m2 

Bruto inhoud woning: 936,64 m3 

INDELING

Begane grond

Entree - garderobe - toilet - woonkamer - 

woonkeuken - woonkamer - slaapkamer - badkamer 

- slaapkamer - voormalige praktijkruimte - 

wachtkamer

Verdieping

Overloop - badkamer - slaapkamer

Gastenverblijf

Badkamer - 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 € 795.000 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.


