
ook uw woning verdient 
onze exclusieve aandacht

Monumentale woning
“Het Wapen van Keppel”

Burgemeester Vrijlandweg 8 en 10



U VOELT ZICH THUIS! 
Fraai, landelijk en in het centrum  van het dorp 

Hoog-Keppel ligt deze monumentale woning.

Aan de voorzijde van de woning heeft  u vrij 

uitzicht over het dorpsplein.  De woning heeft twee 

huisnummers en is geschikt te maken voor diverse 

gebruiksfuncties zoals wonen in combinatie met 

kantoor aan huis of een bed and breakfast.

De woning is wegens zijn bijzondere kwaliteiten 

aangewezen als Rijksmonument. Om de woning heen 

ligt de royale tuin met aan de achterzijde een stenen 

schuur met hertenweide. Vanuit de tuin en het huis is 

er een prachtig zicht op het dorpsplein met de fraaie 

kerk en het oude gemeentehuis. Het perceel heeft een 

omvang van 2.870 vierkante meter.





HET WAPEN VAN KEPPEL
Het monumentale pand dateert uit 1869. Het 

oorspronkelijke gebouw heeft destijds de 

functie gehad van herberg. Het pand is in 1928 

verbouwd en aan de zuidzijde uitgebreid met 

een woonvleugel (nummer 8). Het voorhuis is 

begin 1955 hoofdzakelijk intern gerenoveerd en 

aangepast aan het huidige actuele gebruik en 

de eisen van deze tijd. In 2006 is de gehele kap 

geïsoleerd en gerestaureerd.

Algemeen

Het monument is sinds september 1966 

aangemerkt als Rijksmonument. De woning ligt in 

de stedendriehoek Arnhem-Doetinchem-Zutphen. 

Een gebied rijk aan kastelen en landgoederen. 

De locatie is een aanrader voor mensen die van 

landelijk wonen, cultureel erfgoed, rust en ruimte 

houden. 

Financieringsmogelijkheden 
Rijksmonument

Informatie over financieringsmogelijkheden 

van een Rijksmonument kunt vinden op 

de website van het Nationaal Restauratie 

Fonds. Bij dit fonds kunt u als koper een 

laagrentende lening aangaan voor restauratie- 

en duurzaamheidsmaatregelen. Bij een 

leningsperiode van tien jaar is een laagrentende 

lening mogelijk op basis van 1,5% rente. 

Ligging

Arnhem ligt op ca. 20 minuten afstand per auto 

en Doesburg en Doetinchem op ca. 15 minuten 

rijden. Rond het dorp Hoog Keppel liggen 

diverse landgoederen, waaronder landgoed 

Ulenpas en ‘t Mulra. Vanaf het dorpsplein lopen 

diverse wandelpaden over de landgoederen. 

Kortom een ideale plek voor mensen die 

houden van het buitenleven. Winkels en 

restaurants zijn op fietsafstand. Op een paar 

honderd meter van de woning is de Keppelse 

golfclub gelegen met eigen restaurant. Het 

dorp beschikt onder andere ook over een eigen 

sporthal, zwembad en diverse tennisbanen.



BUITENLEVEN
Achter de woning staat een grote schuur met 

mogelijkheden voor het stallen van een auto en 

het opslaan van bijvoorbeeld tuingereedschap-

pen. Rond de woning ligt een fraai aangelegde 

tuin en een perceeltje waarop damhertjes en 

kleinvee wordt gehouden. Voor liefhebbers van 

tuinieren een ideale plek om maximaal te genie-

ten van het buitenleven.



‘‘Het Wapen van Keppel’’

De monumentale woning kent een rijke historie.

Het voorhuis dateert van 1869 en het achterhuis 

dateert van 1926 en maakt ook deel uit van het 

Rijksmonument. Het oorspronkelijke gebouw 

heeft destijds de functie van herberg vervult.

 Vervolgens heeft er ook nog een 

Boerenleenbank in gezeten met een 

beheerderswoning. In de jaren zestig is het 

monument volledig als woning in gebruik 

genomen. In 1966 heeft de Rijksdienst voor 

Monumentenzorg het bijzondere pand 

aangewezen als Rijksmonument. 

De woning beschikt tevens over een royale 

vrijstaande stenen schuur met een pannen dak.







Woonkamer

Bij de hoofdentree aan de 

voorzijde komt u direct 

binnen in een royale 

en karakteristieke hal. 

Vanuit de hal komt u in 

de grote woonkamer met 

serre en aansluitend de 

eetkamer. De woonkamer 

beschikt over een fraaie 

openhaard.



Keuken

De riante keuken is 

voorzien van luxe 

keukenapparatuur, 

bestaande uit een 

elektrisch kookfornuis 

met afzuigkap, 

vaatwasser, twee ovens 

en een inbouwkoelkast. 

Tevens heeft de keuken 

een mooi granieten 

aanrechtblad.







Eerste verdieping 

Op de eerste verdieping 

komt u op de overloop 

en vandaar kunt u naar de 

drie slaapkamers. Tevens 

zijn er twee badkamers, 

een toilet, en een zolder/

berging aanwezig. 



BEGANE GROND WONING 



EERSTE VERDIEPING WONING 



PROVISIEKELDER EN  WIJNKELDER



BERGING



ZOLDER



ZOLDER



KADASTRALE KAART

Deze kaart is noordgericht

Perceelnummer

Huisnummer

Vastgestelde kadastrale grens

Voorlopige kadastrale grens

12345
25

Schaal 1: 1000

Kadastrale gemeente

Sectie

Perceel

Keppel

C

1561





LIGGING & OMGEVING
Hoog-Keppel is gelegen in de gemeente Bronckhorst. 

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 zeer korte 

afstand van de woning. De 18-holes 

baan ligt in een lommerrijke, landelijke 

omgeving. U speelt langs prachtige 

bosranden met zicht op het silhouet 

van het dorp Hoog-Keppel. 



FEITEN EN CIJFERS 

In kort bestek

Naam: Het Wapen van Keppel 

Adres: Burgemeester Vrijlandweg 8-10 

 6997 AC Hoog-Keppel

Kadastraal bekend: Keppel, sectie C 

 Nummer(s) 1561 

Perceeloppervlakte:  2.870 m2 

Bouwjaar:: 1869 

Kamers: 10 (waarvan 5 slaapkamers)

Maatvoering

alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief

Woonoppervlakte:    307 m2  

Overige inpandige ruimte:      32 m2 

Externe bergruimte:      37 m2 

Bruto inhoud woning:    473 m3 

Bruto inhoud extern: 1081 m3

* 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 

Gebruiksfunctie

Het voor- en achterhuis hebben beiden een eigen 

entree. Hierdoor zou er eventueel een kantoor aan 

huis of een bed and breakfast gecreëerd kunnen 

worden in combinatie met de hoofdfunctie wonen.

INDELING

Begane grond

Entree - centrale hal met garderobe - toilet - royale 

living - serre  - eetkamer - ruime keuken - bijkeuken 

- twee slaapkamers - twee kelders

Verdieping

Overloop - drie slaapkamers - twee badkamers - 

toilet - diverse garderobekasten - zolder/berging

vraagprijs € 985.000 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.


