
ook uw woning verdient 
onze exclusieve aandacht

Hoeve “De Drieslag”
Zutphenseweg 7 te Hummelo



U VOELT ZICH THUIS!  
 
Hoeve “De Drieslag”: landelijk en monumentaal 
wonen midden op een landgoed. Wie wil dat niet?   

Wonen op een landgoed.

Aan de rand van het dorp Hummelo ligt verscholen tussen  
landerijen en houtsingels van het landgoed Enghuizen 
de voormalige boerderij Hoeve “De Drieslag”. Een 
karakteristiek rijksmonument met in het hoge middendeel 
wellicht uw toekomstige woning. De fraaie woning met 
de karakteristieke luiken met de kleuren van landgoed 
Enghuizen zijn van veraf al te zien. Via een landweggetje 
rijdt u naar de woning toe.

Alle voorzieningen, zoals winkels en restaurants bevinden 
zich op fiets- en loopafstand in Hummelo.  Uitvalswegen in 
alle richtingen bevinden zich in de directe nabijheid.





HOEVE “DE DRIESLAG”

Begane grond
De indeling van de begane grond bestaat uit de 
entree en een hal met toegang tot het toilet.  In de 
hal zit de trap van de kelder. Vanuit de hal komt u in 
een zeer royale woonzitkamer met pellethaard en 
keuken, met vrij uitzicht aan de voorzijde over de 
landerijen en aan de achterzijde zicht op de fraaie 
tuin en landerijen. De keuken beschikt over een 
gasfornuis met afzuigkap, vaatwasser en overige 
keukenapparatuur.

Er bevindt zich op de begane grond ook een 
hobbykamer/werkkamer/slaapkamer. In de 
hobbykamer (aangrenzend aan de hal) bevindt 
zich, achter de originele bedstee deuren, een 
doucheruimte.  Aan de achterzijde van de woning 
is een inpandige berging voor de fietsen en 
wasmachine/droger. De gehele woning is voorzien 
van centrale verwarming. Ook wordt er beschikt 
over een warmwaterboiler op zonne-energie. De 
gehele woning is voorzien van dubbelglas op de 
voor- en achterdeur na.

Eerste verdieping
Via een vaste trap komt u op de bovenverdieping 
met ruime overloop en maar liefst vier ruime 
slaapkamers en een aangename badkamer met bad, 
douche en toilet. Ook is op de verdieping een ruime 
berging aanwezig. 

Sinds kort is de woning ook voorzien van 
glasvezel, waardoor u over snel internet kunt 
beschikken. Het pand is ook ideaal geschikt om 
wonen te combineren met werken. Boven kunnen 
werkkamers gecreëerd worden, waaruit u over de 
hele wereld kunt communiceren en tussendoor van 
de prachtige landelijke omgeving kunt genieten.



BUITENRUIMTE

Aan de voor- en achterzijde treft u een goed verzorgde tuin aan. 
Parkeren aan de voorzijde is ruim mogelijk. De woning beschikt aan 
de achterzijde over een overdekt terras. De achtertuin is besloten 
gelegen en biedt u veel privacy. Langs de achterzijde van de 
Drieslagwoningen liggen een tweetal paadjes zodat u achterom te 
voet of met de fiets bij uw woning kunt komen. 
 
Reeën lopen regelmatig op de landerijen en staan soms in de 
achtertuin, te knabbelen aan uw struiken. Landelijker kan haast niet. 
 
Rijksmonument 
Voordelen van een Rijksmonument.

Er zijn diverse financieringsmogelijkheden voor restauratie en 
verduurzaming van een rijksmonument. Voor nadere informatie 
kunt u terecht op de website van het Nationaal Restauratiefonds,  
www.restauratiefonds.nl. Niet alleen kunt u gebruikmaken van 
laagrentende leningen van het Nationaal Restauratiefonds, 
bijvoorbeeld 10 jaar vast voor 1,5%, maar ook kunt u gebruikmaken 
van het Gelders Monumentenfonds.



Wonen op een 
landgoed 
Aan de rand van het dorp 
Hummelo ligt verscholen 
tussen landerijen en 
houtsingels van het 
landgoed Enghuizen de 
voormalige boerderij  
Hoeve “De Drieslag”.







Karakteristiek 
De fraaie woning met de 
karakteristieke luiken met 
de kleuren van landgoed 
Enghuizen zijn van veraf al 
te zien. 
 
Via de statige deur komt u 
binnen in de hal met een 
prachtige tegelvloer.



Sfeervol 
Vanuit de hal komt u in 
een zeer royale sfeervolle 
woonzitkamer met 
pellethaard en keuken. 





Vrij uitzicht
U heeft aan de voorzijde, 
vanuit de keuken vrij 
uitzicht over de landerijen 
en aan de achterzijde, 
vanuit de woonkamer, 
zicht op de fraaie tuin en 
landerijen.





Doucheruimte 
Via de hal komt u bij  het 
toilet en de hobbykamer.

In de hobbykamer bevindt 
zich, achter de originele 
bedstee deuren, een 
doucheruimte. 





Hobbykamer
Via de hal kunt u naar de 
hobbykamer/werkkamer/
slaapkamer. Aan de 
achterzijde van de woning 
zit nog een inpandige 
berging voor de fietsen en 
wasmachine/droger.







Eerste verdieping
Via een vaste trap komt 
u op de overloop van 
de eerste verdieping. De 
overloop biedt u toegang 
naar vier ruime slaapkamers  
een aangename badkamer 
en een berging.



BEGANE GROND WONING 



EERSTE VERDIEPING WONING 



KADASTRALE KAART





LIGGING & OMGEVING
De Hoeve is gelegen aan de rand van het dorp 
Hummelo. Via de provinciale weg N317 en A348 is 
Arnhem snel te bereiken. Knooppunt Velperbroek 
(Arnhem) is op 20 autominuten gelegen. Het 
stadscentrum van Doetinchem bevindt zicht op 6 km 
afstand vanaf het landhuis. Vanuit Hummelo is er een 
directe busverbinding met het centrum en station van 
Doetinchem. De nabij gelegen Kruisbergse bossen 
bieden veel recreatiemogelijkheden, al wandelend, per 
fiets of per paard.

Op 2,5 kilometer afstand is het 
beroemde kasteel Keppel te Laag-
Keppel te vinden. Hotel de Gouden 
Karper ligt op steenworp afstand in het 
dorp Hummelo. Beide staan bekend als 
toeristische trekkers in de verre regio. 
Rondom Hummelo liggen een aantal 
uitgestrekte landgoederen, waaronder 
Enghuizen, Keppel en de Ulenpas. In 
Hoog-Keppel ligt de bekende Keppelse 
Golfclub.



FEITEN EN CIJFERS 
In kort bestek
Naam: Hoeve “De Drieslag” 
Adres: Zutphenseweg 7 
 6999 BG  Hummelo

Kadastraal bekend: Hummelo, sectie D 
 Nummer 1641 
Perceeloppervlakte:  520 m2 
Bouwjaar:: Rond 1850 (gedeeltelijk)  
Kamers: 6 (waarvan 4 slaapkamers)

Maatvoering
alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief

Woonoppervlakte:  236,90 m2  
Overige inpandige ruimte:    38,50 m2 
Gebouwgebonden ruimte:    30,30 m2 
Externe bergruimte:      0,00 m2 
Bruto inhoud woning:     1.006,44 m3 

INDELING
Begane grond
Entree - garderobe - toilet - centrale hal - royale 
living - hobbykamer - ruime keuken - inpandige 
berging - doucheruimte

Verdieping
Overloop - vier slaapkamers - berging - 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 bieden vanaf € 475.000,-- 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.


