
ook uw woning verdient 
onze exclusieve aandacht

Burg. Vrijlandweg 16, Hoog-Keppel



U VOELT ZICH THUIS! 
Wie wil er niet landelijk wonen in een dorp met oude 

dorpsbrink, uitzicht op een sfeervol 15e eeuws kerkje? 

De woning ligt in het oude centrum van het dorp Hoog-

Keppel, 5 km van het pittoreske Doesburg, en beschikt over 

een royale tuin die veel privacy biedt. U wandelt of fietst 

zo de natuur in. In het dorp zijn de nodige voorzieningen 

aanwezig, waaronder een wijkcentrum met huisartsenpost, 

apotheek en fysiotherapeut, een sporthal, een openlucht- 

en overdekt zwembad, een golfbaan en tennisbanen.

Deze vrijstaande woning (1955) met aangebouwde 

bijkeuken en houten garage (1973) is eenvoudig en dient 

grondig gerenoveerd te worden. U kunt ook de huidige 

woning slopen en hier nieuwbouw realiseren.

Met een totale oppervlakte van 1.330 m² eigen grond, 

waarvan een deel bouwvlak en het grootste gedeelte tuin, 

is dit een uitgelezen kans om dichtbij de natuur vrijstaand 

te wonen.





INDELING 

Begane grond

Hal, kantoortje, kamer met serre, apart toilet, 

woonkamer met open keuken (in de keuken is 

toegang tot een kleine voorraad kelder via een 

luik in de vloer), meterkast, badkamer ( jaren ’70), 

bijkeuken, werkkamer met ruime kelder (stahoogte) 

en toegang tot de garage. Boven de keuken is een 

vliering waar ruimte is voor opslag en waar de CV-

installatie staat.

Eerste verdieping

Overloop, 2 slaapkamers en veel opslagruimte 

onder het schuine dak.

BUITENRUIMTE
De tuin is gelegen op het zuiden. De tuin is in de 

jaren ’70 aangelegd volgens de principes van een 

natuurtuin naar de ideeën van Louis le Roy en 

Romke van de Kaa; aantrekkelijk voor vlinders, bijen 

en vogels. Er is een vijver, verschillende schaduw- 

en zonneplekken en een grote zitkuil. Er staan 

fruitbomen en een grote walnotenboom (met 

een flinke oogst) en er is genoeg ruimte voor een 

moestuin.



BIJZONDERHEDEN
- bijzondere plek en meer dan 1.300 m² eigen grond;

- nutsvoorzieningen gas/water/elektra aanwezig;

- nieuwbouw, verbouw is mogelijk of een combinatie hiervan;

- de mogelijkheid om vrijstaand te wonen met vrij uitzicht voor en 

achter;

- bij het sluiten van de koopovereenkomst worden de volgende 

clausules opgenomen: asbestclausule, bodemclausule, 

ouderdomsclausule en feitelijke staat;

- bij het sluiten van de koopovereenkomst zal geen voorbehoud 

gemaakt worden voor het verkrijgen van een vergunning van de 

gemeente Bronckhorst.



NIEUWBOUW VAN EEN WONING
Nieuwbouw van de woning is mogelijk en moet voldoen aan de herbouwregels uit het bestemmingsplan 

Stedelijk gebied Bronckhorst.

- Het hoofdgebouw mag uitsluitend gebouwd worden ter plaatse van de aanduiding bouwvlak in de naar 

de weg gekeerde grens van het bouwvlak. 

- Het bestaande aantal woningen mag niet worden vermeerderd, enkel een vrijstaande woning is 

toegestaan.

- Maatvoering: bouwhoogte maximaal 9 meter, goothoogte maximaal 4 meter.

- De stand van het hoofdgebouw tot de zijdelingse perceelsgrens bedraagt minimaal 3 meter.

- Oppervlakte van het hoofdgebouw mag conform bestemmingsplan maximaal 200 m² zijn, binnen 

bovengenoemde kaders (binnen het bouwvlak en de 3 meter stand tot de perceelsgrens) zal men hier niet 

aan komen. 

Bouwvlak

Links staat een onderdeel van de 

bestemmingsplankaart afgebeeld. Hierop staat een 

rode stip met de aanduiding van het betreffende 

perceel. Het vierkant in dit lange perceel betreft het 

bouwvlak.



VERBOUWEN VAN DE HUIDIGE WONING
U kunt vergunningsvrij bijbouwen. Men gaat dan uit van het hoofdgebouw zoals deze er nu staat (excl. 

aangebouwde bijkeuken en garage). De oppervlakte hiervan bedraagt 61m². 

Qua vergunningsvrij bouwen zijn er de volgende uitgangspunten:

- Uitgaande van het hoofdgebouw zoals deze er nu staat (excl. aangebouwde houten garage);

- Het perceel erachter is dusdanig groot dat de berekening die te vinden is in artikel 2, lid 3 van bijlage II bij 

het Besluit omgevingsrecht uit komt op een vergunningsvrij bebouwbare oppervlakte van 150 m². 

- Met de serre aan de zijkant en de schuren achter is er al minstens 61 m² bebouwd. De kapotte kas is reeds 

verwijderd. 

Alle bebouwde oppervlakte in het achtererf gaat van die 150 m² af, dus 150 m² - 61 m² = 89 m²

Maximaal 30% van het perceel kan vergund worden, waarvan niet meer dan 120 m² buiten het bouwvlak. 

Bij een perceel van 1.330 m² zou dat dus 399 m² betekenen, maar dan is de regel die maximum van 120 m² 

buiten het bouwvlak hier het belangrijkste en mag er buiten het bouwvlak 120 m² bebouwd worden.

Het bouwvlak is door de gemeente nagemeten en meet zo’n 270,19 m² groot. Hier kan een meetfout 

ingeslopen zijn, maar het is ongeveer 15m diep. Met dan de afstand van 3 meter tot de perceelsgrens voor 

hoofdgebouwen die ook belangrijk blijft, kan er dan dus ongeveer 179 m² bebouwd worden binnen het 

bouwvlak. 

De 30% bebouwing van het perceel zal door de grenzen die andere regels stellen dus niet bereikt worden.

U kunt i.v.m. de regelgeving maximaal 179m² van het bouwvlak bebouwen.

Voorts is het mogelijk om buiten het bouwvlak nog 120 m² bijgebouwen te realiseren.

 

 

Hoofdgebouw

Links staat een 

onderdeel van de 

meting door de 

gemeente Bronckhorst. 

Hier is de meting van het 

hoofdgebouw zichtbaar.



GEMEENTE BRONCKHORST
De gemeente Bronckhorst heeft ons bovenstaande informatie verstrekt, echter kunnen hier geen rechten 

aan worden ontleend. Het betreft een groot perceel en het is daarom een complex web. Gemeente 

Bronckhorst raadt daarom ook aan eerst een schets met de gemeente te bespreken zodat u daarna 

zekerheid heeft of er een vergunning nodig is. 

Jelle Reitsema, cluster Omgeving 

Elderinkweg 2 

7255 KA Hengelo (Gld.) 

Telefoon: 0575-75 02 50 

E-mail: J.Reitsema@bronckhorst.nl 

 

Royale kavel met 
mogelijkheden

De woning Burgemeester 

Vrijlandweg 16 is gelegen 

op een royale kavel met 

eindeloze mogelijkheden. 







Verbouwen/
Nieuwbouwen

De tijd heeft stil gestaan 

in de woning en lange 

tijd is er geen onderhoud 

gepleegd. U kunt kiezen om 

de woning te verbouwen 

of te slopen zodat u kunt 

nieuwbouwen op een uniek 

perceel. 



Keuken

De huidige indeling heeft 

een open keuken met 

woonkamer. Het hart van 

het huis. 





Ruimte

Op de begane grond zijn 

tevens de badkamer met 

douche, werkkamer en 

bijkeuken gesitueerd. 







Tuin

De tuin is gelegen op 

het zuiden. De tuin is in 

de jaren ’70 aangelegd 

volgens de principes van 

een natuurtuin naar de 

ideeën van Louis le Roy 

en Romke van de Kaa; 

aantrekkelijk voor vlinders, 

bijen en vogels. Er is 

een vijver, verschillende 

schaduw- en zonneplekken 

en een grote zitkuil. Er 

staan fruitbomen en een 

grote walnotenboom (met 

een flinke oogst) en er is 

genoeg ruimte voor een 

moestuin.



BEGANE GROND WONING 



EERSTE VERDIEPING WONING 



KELDER WONING 



OVERKAPPING



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

Adres: Burg. Vrijlandweg 16  

 6997 AC Hoog-Keppel

Kadastraal bekend: Keppel, sectie C 

 Nummer(s) 1558 

Perceeloppervlakte:  1.330 m2 

Bouwjaar:: 1955 

Kamers: 5 (waarvan 2 slaapkamers)

Maatvoering

alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief

Woonoppervlakte: 118,80 m2  

Overige inpandige ruimte:   39,80 m2 

Gebouwgebonden ruimte:     0,00 m2 

Externe bergruimte:     0,00 m2 

Bruto inhoud woning: 610,12 m3

INDELING

Begane grond

Entree - garderobe - toilet - badkamer - zijkamer 

- woonkamer met serre - tuinkamer - keuken - 

bijkeuken - werkkamer met toegang tot kelder - 

garage

Verdieping

Overloop - twee slaapkamers - bergruimte

* 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 € 365.000 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.


