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Landgoed Runsvoort
Zelhemseweg 8

Hummelo



U VOELT ZICH THUIS! 
In het buitengebied van Hummelo ligt het sfeervolle 

landgoed Runsvoort. Aan de rand van het landgoed is het 

statige Huize Runsvoort gelegen, een rijksmonument uit 

1858 welke in oorsprong gebruikt werd als herenboerderij. 

Het landhuis bestaat uit een voornaam voorhuis met een 

fors midden-huis en is Oost-West georiënteerd. De drie 

bouwmassa’s van voor-, midden- en achterhuis zijn in 

steen opgetrokken en voorzien van een pannen dak met 

oudhollandse pannen. Tegenwoordig heeft het landhuis 

een woonfunctie. De inpandige voormalige agrarische 

stallen worden gebruikt voor onder andere opslag en 

stalling, ook zijn diverse paardenstallen met haverkisten en 

de tuigkamer nog aanwezig.

Het landhuis beschikt over tal van prachtige karakteristieke 

details, waaronder onder andere de gietijzeren 

levensbomen in de ramen, marmeren vloeren, marmeren 

schouwen, diverse geornamenteerde stucplafonds met 

diverse bloemmotieven en een bedstee. 

Het landgoed is ruim 15 hectare groot en in zijn geheel 

gerangschikt onder de Natuurschoontwet 1928 waardoor 

u als toekomstig eigenaar maximaal gebruik kunt maken 

van fiscale voordelen (vrijstelling overdrachtsbelasting, 

voordelige tarieven bij schenking en vererving (bij 

openstelling zelfs 0%), lagere OZB aanslag en vrijstelling 

vermogensbelasting voor onbebouwd eigendom. Voor 

het monumentale complex Huize Runsvoort kunnen 

diverse subsidies worden verkregen (woonhuissubsidie/

SIM onderhoudssubsidie enz.). Ook biedt het Nationaal 

Restauratiefonds mogelijkheden voor een laagrente 

lening voor restauratie en verduurzaming. Een recent 

inspectierapport van de Monumentenwacht is op 

aanvraag beschikbaar.

  





INDELING

Begane grond

Bij binnenkomst in de grote hal bevinden zich aan 

weerszijden diverse woonvertrekken en de trap naar 

de bovenverdieping. Aan de linkerzijde is een riante 

woonkamer - salon met openslaande tuindeuren 

welke doormiddel van schuifdeuren in twee delen 

gescheiden kan worden. Vanuit deze kamer is de 

lift naar de eerste verdieping bereikbaar. Aan de 

rechter zijde van de hal is een woonkamer met serre 

en aangrenzend een eetkamer met openslaande 

tuindeuren. 

Als u vanuit deze hal de volgende hal in loopt komt 

u in het midden-huis, hier is er aan de rechterzijde 

nog een hal van waaruit u de ruime knusse 

woonkeuken kunt betreden en de eetkamer, ook is 

hier een zijdeur naar buiten. Aan de linkerzijde zijn 

een slaapkamer met bedsteden en bijkeuken. Ook 

vindt u in de hal van het midden-huis de trappen 

naar de kelders. Achter in deze hal zijn het toilet 

en de toegangsdeur naar het achterhuis met de 

inpandige schuur en bergingen. In de woning zijn 

op diverse plaatsen inbouwkasten. 

Bovenverdieping

Op de bovenverdieping biedt een overloop 

toegang tot 5 slaapkamers en 3 badkamers.           

De badkamer aan de voorzijde heeft openslaande 

deuren welke toegang bieden tot het balkon. 

Ook is er toegang naar de zolderruimte van het 

midden-huis en een trap naar de bovengelegen 

zolderruimte van het voorhuis.

Zolder

De zolder is een grote ruimte welke veel 

mogelijkheden biedt voor bergruimte of 

mogelijkheid om extra kamers te maken.

Kelders

Er zijn twee riante (wijn)kelders met gewelfde 

plafonds welke vanuit de hal te bereiken zijn.



BUITENRUIMTE

Tuin, Park, Landbouwgronden

Rond het huis ligt de tuin met diverse borders, een moestuin 

en diverse gazons. Aansluitend aan de tuin zijn de parkbossen 

gelegen bestaande uit loof- en naaldbossen en diverse percelen 

landbouwgrond. Het landgoed heeft 9.63.73 hectare aan 

landbouwgrond en 4.57.57 hectare aan bos en natuurterrein. De 

houtopstallen op het landgoed bestaan voornamelijk uit loofbossen 

met als hoofdsoorten populier, eik en es. Voor de bossen wordt 

subsidie ontvangen voor het bosbeheer. De landbouwgronden 

en bossen zijn ontsloten via de toegangsweg welke aan de 

achterzijde van de landbouwschuur is gesitueerd en uitweegt op 

de Zelhemseweg. De landbouwgronden zijn kortlopend verpacht 

aan een biologische melkveehouder. Het wildbeheer is verhuurd.

Bijzonderheden

- prachtig uitzicht over de landerijen en bossen;

- veel karakteristieke en originele details;

- prachtige serre;

- fraaie tuin met historische elementen.

- Lift (geschikt voor rolstoel)



Prachtige 
woonvertrekken

Ruime woonkamers en serre 

met royaal uitzicht over het 

landgoed. De grote ramen 

bieden veel licht in huis.







Woonkeuken

Royale keuken met een AGA 

fornuis en ruimte voor een 

eethoek. Ook bieden hier de 

grote ramen een prachtig 

uitzicht en veel licht.



Woonkamer - Salon

Ook is er een fraaie 

woonkamer met 

schuifdeuren naar de salon 

en prachtige openslaande 

deuren. Ook zijn er diverse 

prachtige schouwen en 

een lift naar de eerste 

verdieping.







Opkamer 
middenhuis

In het middenhuis is een 

zogeheten opkamer met 

bedsteden.



Slaapkamers en 
Badkamers

De bovenverdieping heeft 5 

royale slaapkamers en drie 

badkamers. De badkamer 

welke aan de voorzijde is 

gelegen heef openslaande 

deuren naar het balkon.

















Voormalige 
agrarische stallen

De inpandige voormalige 

agrarische stallen worden 

gebruikt voor onder andere 

opslag en stalling, ook zijn 

diverse paardenstallen 

met haverkisten en de 

tuigkamer nog aanwezig.







Tuin en park

Rond het huis ligt de tuin 

met diverse borders, een 

moestuin en diverse gazons. 

Aansluitend aan de tuin 

zijn de parkbossen gelegen 

bestaande uit loof- en 

naaldbossen.



BEGANE GROND WONING 



BOVENVERDIEPING 



ZOLDER



KELDERS
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LIGGING & OMGEVING
De boerderij is oostelijk gelegen in de gemeente 

Bronckhorst en is ca. 2 kilometer ten oosten van het 

dorp Hummelo gesitueerd. Omsloten door diverse 

bomen en opgenomen in een door een beukenhaag 

van de weg afgescheiden tuinaanleg, ligt de boerderij 

in de binnenbocht van de Zelhemseweg die van 

Hummelo naar Zelhem/Hengelo leidt. Een deel van 

de buitenmuren van de ontbrekende schuren is als 

tuinafscheiding gehandhaafd en houdt de herinnering 

levendig van de ooit aanwezige drie schuren.

Hummelo is een klein Achterhoeks 

dorp met ca. 1600 inwoners in de 

provincie Gelderland. Het ligt op een 

oude rivierduin langs de Oude IJssel. 

In de omgeving rondom Hummelo 

zijn prachtige fiets- en wandelroutes 

uitgezet. In het dorp zijn onder andere 

een supermarkt, café – restaurant 

– hotel De Gouden Karper en een 

basisschool. Op ca. 6 kilometer afstand 

is het centrum van Doetinchem 

gelegen.



FEITEN EN CIJFERS 

In kort bestek

Adres: Zelhemseweg 8 

 6999 DN Hummelo

Kadastraal bekend: Hummelo, sectie B, 

 nummers 306 t/m 1575

Perceeloppervlakte:  15.37.00 ha 

Bouwjaar monument: 1858 

Kamers: 10 kamers 

 (waarvan 6 slaapkamers)

Maatvoering

alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief

Woonoppervlakte:   669 m2  

Overige inpandige ruimte:   458 m2 

Gebouwgebonden ruimte:   4 m2 

Externe bergruimte:   0 m2 

Bruto inhoud woning:   5564 m3

 

Energielabel:   n.v.t. rijksmonument

INDELING

Begane grond

Entree - centrale hal met trappenhuis - toilet - 

keuken  - bijkeuken - eetkamer - 3 woonkamers 

- serre - 1 slaapkamer - inpandige voormalige 

agrarische stallen met diverse bergingen en 

stallingsruimte.

Kelders

Het huis beschikt over twee ruime kelders.

Verdieping

overloop - 3 badkamers - 5 slaapkamers 

- zolderruimte en vaste trap naar tweede 

zolderruimte.

* 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 € 2.950.000,- 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.


