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Broekstraat Hummelo

woont u 

binnenkort 

op nummer



TYPE WONING halfvrijstaande woning

BOUWJAAR 1930

INhoud 471  m³

WOONOPPERVLAKTE 134 m²

PERCEELOPPERVLAKTE 1830 m²

AANTAL KAMERS 5

AANTAL SLAAPKAMERS 3

LIGGING landelijk gelegen

TuinLIGGING zuid-west

isolatie vloerisolatie;

dakisolatie;

gedeeltelijk dubbel glas

Energielabel C

bijgebouw vrijstaand steen

berging vrijstaand hout



OMSCHRIJVING
Ruimte en licht in huize “De Blanke Boom” te Hummelo.




In het idyllische buitengebied van Hummelo gelegen halfvrijstaande woning uit 1930 en 
gemoderniseerd in 2020.




De woning, ooit gebouwd als vakantiepension, heeft een behoorlijke inhoud en heeft van 3 zijden 
natuurlijke lichtinval. Kenmerkend zijn de hoge plafonds. Daarnaast zijn nog jaren ’30 details 
intact gebleven en is er een prachtig bijgebouw geschikt voor kantoor of als gastenverblijf.




De indeling:

Entree, hal met granito vloer, toilet en toegang tot de ruime provisiekelder (stahoogte). Ruime 
woonkeuken met 6pits-fornuis met 2 ovens, quooker, koel- vriescombinatie, vaatwasser en met 
ladeverlichting. De woonkeuken is middels 2 schuifdeuren met glas in lood verbonden met de 
zitkamer. In deze zitkamer is een schouw aanwezig voor de plaatsing van een knusse houtkachel.

De begane grond is grotendeels voorzien van vloerverwarming.




1e verdieping: overloop, badkamer met groot ligbad, inloopdouche, toilet en wastafelmeubel met 
dubbele wastafel en twee ruime slaapkamers aan voorzijde van de woning met vrij uitzicht.

2e verdieping: bergruimte (inloopkast), overloop met CV-opstelling en 3e slaapkamer.




De woning is tijdens de verbouwing in 2020 voorzien van de nodige domotica en elektrisch te 
bedienen raamdecoratie.




Het bijgebouw uit 2002 is geheel geïsoleerd, heeft een eigen Cv-installatie en is deels voorzien 
van vloerverwarming. Bovendien is er een kantoor, toiletruimte en een keukenblok aanwezig. 
Thans is het in gebruik als atelier/kantoor en berging/garage met een ruime bergzolder 
bereikbaar met vaste trap. Dit bijgebouw is voorzien van maar liefst 32 recent geïnstalleerde 
zonnepanelen. 




In de garage staat een eigen waterpomp voor de beregening en aan de zijkant is er een klein 
overdekt terras voor de late avonden.

Verder is er nog een houten tuinchalet en zijn er diverse parkeerplaatsen op eigen terrein.




Het geheel wordt omgeven door een landelijke tuin met vijver en ruime terrassen.

De buitenruimte biedt volop zon en veel privacy.




Kortom een uniek woonhuis met vele mogelijkheden voor diverse hobby’s of werken aan huis.





























Kadastrale kaart



Plattegrond begane grond



Plattegrond 1e verdieping



Plattegrond 2e verdieping



Plattegrond kelder



Plattegrond bijgebouw



Plattegrond bijgebouw



Plattegrond schuur
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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


