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126
Rijksweg Hummelo

woont u 

binnenkort 

op nummer



TYPE WONING vrijstaande woonboerderij

BOUWJAAR 1890

INhoud 1194  m³

WOONOPPERVLAKTE 303 m²

PERCEELOPPERVLAKTE 26940 m²

AANTAL KAMERS 9

AANTAL SLAAPKAMERS 4

LIGGING Landelijk gelegen

TuinLIGGING rondom de woonboerderij

isolatie volledig geïsoleerd

Energielabel B



OMSCHRIJVING
Ontsnappen aan de dagelijkse hectiek en tevens genieten van volledige privacy?

Hoeve  “De Coldewey” is gelegen aan de rand van de bossen met weids uitzicht over de 
landerijen.




Het landhuis is centraal gelegen op een kavel van circa 2,7 hectare. De van oorsprong 19e-eeuws 
boerderij is vanaf 2006 verbouwd tot een prachtig luxe en sfeervol landhuis.




Het landhuis bestaat uit een hoofdgebouw en een rechter en linker aanbouw.

De indeling van het landhuis is zeer bijzonder. De hoofdentree geeft toegang tot de ontvangsthal 
met toegang naar het gastentoilet, de garderobe met daaronder een provisiekelder en de 
middelste kamer in het voorhuis van waaruit de tv-kamer en de living bereikbaar is.




De living van circa 85 m² is voorzien van een hout gestookte tegelkachel en massief houten 
vloerdelen. Vanuit de living is er zicht over de weilanden en op de vijverpartij voorzien van een 
terrasvlonder met rieten hooiberg, bereikbaar via een houten brug. De rechter aanbouw is 
bereikbaar vanuit de living en bestaat uit een ruime slaapkamer met aansluitend een badkamer 
met vrijstaand ligbad met uitzicht, 2 wastafels en inloopdouche. Hierop aansluitend volgt een 
garderobe ruimte en een technische ruimte en een toiletruimte. De badkamer is voorzien van 
vloerverwarming en de slaapkamer beschikt over een airco.




De linker aanbouw bestaat uit een ruime keuken (ca. 40 m²) met een ruim werkeiland en diverse 
inbouwapparatuur. Vanuit de keuken is de overdekte veranda te bereiken welke dienst doet als 
achter portaal met ruime garderobeberging.




Op de eerste verdieping bevinden zich 3 ruime slaapkamers en de 2e badkamer met 
douchecabine, toilet en wastafel.




Direct achter de woonboerderij staat een gastenverblijf met eigen badkamer, slaapkamer en 
living. Het gastenverblijf is voorzien van een eigen Cv-installatie.




Verder staat er iets verder van de woning een schuur met oa twee paardenboxen. Schuur is 
voorzien van een 50 tal zonnepanelen. 

De tuin is onderhoudsvriendelijk aangelegd en is voorzien van een eigen zwembad en een eigen 
bron voor het oppompen van grondwater.




Door de zonnepanelen, de houttegelkachel en uitstekende isolatie heeft de woning een zeer laag 
energieverbruik. 




De woonoppervlakte bedraagt 303 m² en de inhoud is 1194 m³. 

Kortom een prachtig ruim landhuis met veel privacy op een unieke locatie.



































Kadastrale kaart



Plattegrond begane grond



Plattegrond 1e verdieping



Plattegrond kelder



Plattegrond bijgebouw
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HENGELO GLD

Kerkstraat 4

7255 CB HENGELO GLD

 0575-462359

ZELHEM

Hengeloseweg 2

7021 ZT ZELHEM


 0314-624215

VORDEN

Zutphenseweg 26A


7251 DK Vorden

 0575-555733


