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WELKOM OP LANDGOED HET AAMSCHOT 
Dit parkachtige landgoed omvat een hoofdgebouw met zakelijke bestemming en een separaat landhuis ‘’t Brummelhuus’ met 
woonbestemming en ca. 10 hectare grond. 
 
In de jaren ’50 werd de huidige hoofdbebouwing gerealiseerd, die de functie van ontvangstcentrum kreeg voor Meilink 
Industriële Verpakkingen te Borculo. Zakenrelaties werden en worden op Het Aamschot ontvangen en met alle egards 
behandeld. Vraagprijs € 2.900.000,-- k.k. 

 

HOOFDBEBOUWING 
Ontvangstcentrum ‘t Aamschot 

PRACHTIG GELEGEN NABIJ BORCULO 

Deze bijzondere accommodatie ligt omgeven door 

eeuwenoude eiken en rododendrons aan een lange eigen 

oprijlaan en kijkt prachtig uit over de glooiingen van het 

landgoed, met waterpartijen, gazonvelden en bebossing 

doorkruist met wandelpaden en grachten. 

 

Het ontvangstcentrum is voorzien van een groot bestraat 

parkeerplein, dat tevens plaats geeft aan een in stijl 

gebouwde paardenstal met werkplaats en een hooiberg 

met opslagruimte voor machines. 
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Detail 

Garage 

 

HET LANDGOED HEEFT EEN EENVOUDIGE OORSPRONG 

Opmerkelijk genoeg vindt het gebouw met zijn Zwitserse stijl oorsprong in twee tegenover elkaar staande caravans, die tot op 

de dag van vandaag behouden zijn gebleven. Het gebouw werd in de jaren ’70 uitgebouwd en in 1987 voorzien van een grote 

multifunctionele serre met beweegbare dakdelen.  

 

MULTIFUNCTIONEEL COMPLEX 

Het gebouw biedt naast zijn huidige bestemming uitgebreide mogelijkheden om deze nader in te vullen, waarbij functies op de 

gebieden van zorg, verblijfs- en dagrecreatie en toerisme met de gemeente Berkelland bespreekbaar zijn.  

Daarnaast leent het complex zich uitstekend voor bijvoorbeeld het vestigen van een opleidings- of congrescentrum, 

hotelaccommodatie, kliniek of kuuroord, partycentrum, atelier, of kunsthandel. 
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Hal 

 

BEGANE GROND: overdekte entree, voorportaal, garderobe, toiletgroep, hal met vide, ontvangstruimte rondom open haard, eetzaal in twee delen, 

keuken met koelcel, bijkeuken, opslagruimte, grote multifunctionele serre (beweegbare dak- en zijpanelen) met bar, tweede ontvangstruimte met 

open haard en toegang tot het overdekte terras, 4 slaapkamers, hal en 2 toiletten. 

 

VERDIEPING: overloop, bergruimtes, werk-/zitkamer, slaapkamer met zithoek, badkamer en toilet. 

 

SOUTERRAIN: lange gang met ingebouwde kluis, omvangrijke ontspannings-/vergaderruimte met bar-/cafégedeelte en openhaard, provisieruimte. 
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VOORZIJDE 

Aanzicht noordgevel met centraale entree, gelegen aan besloten 

plein met hooiberg/houtopslag, paardenstal en ruime 

parkeergelegenheid. 
 

ACHTERZIJDE 

Aanzicht zuidgevel met aan de linkerzijde een grote serre met 

beweegbare dak- en wanddelen. Aan de rechterzijde op de 

verdieping een loggia met daaronder een brede veranda. 
 

ZIJAANZICHT 

Aanzicht westgevel. Hier bevindt zich aan de rechterzijde de 

grote serre.  

TEKENINGEN 
Ontvangstcentrum ‘t Aamschot 
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PLATTEGROND 
Ontvangstcentrum ‘t Aamschot: begane grond 
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PLATTEGROND 
Ontvangstcentrum ‘t Aamschot: verdieping 
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L a n d h u i s  “ t  B r u m m e l h u u s ”  
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LANDHUIS ‘T BRUMMELHUUS 

Deze riante villa ligt ten zuiden van de hoofdbebouwing en heeft door zijn verhoogde 

ligging uitzicht over de landerijen. Doordat het huis gebouwd is bovenop de begane 

grond van de oude boerderij, is het in de huidige situatie geheel onderkelderd, met 

ontspanningsruimte, opslagruimten, een technische ruimte en een autogarage. 

 

Op het omliggende terrein staat een gedeeltelijk afsluitbare kapschuur voor het 

stallen van auto’s en machines en een tweede schuur. 

 

 



 

 

Landgoed “Het Aamschot” 

 

     www.thoma.nl 

  

ROYAAL OPGEZETTE BEGANE GROND 

De entree met trap leidt naar de begane grond van het huis, waar zich een zeer 

royale woonkamer met open haard, een eetkamer, een serre met uitzicht op het 

gazon en een grote keuken met bijkeuken bevinden.  
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ZEER RUIME VERDIEPING MET MEERDERE SLAAPVERTREKKEN EN BADKAMERS 

Op de verdieping van het woonhuis (traplift aanwezig) bevinden zich de hoofdslaapkamer,  

twee slaapkamers en twee badkamers met ligbad, waarvan één met aparte douche. 
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AANBOUW MET KANTOORRUIMTE 

Naast de entree aan de voorzijde heeft het huis aan de achterzijde een tweede entree, die bereikbaar is via de oprit met carport.  

Deze tweede entree verbindt het woonhuis met de midden jaren ’90 aangebouwde kantoorruimte met bijzonder glas-in-lood en een vide. 
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ACHTERZIJDE 

Aanzicht zuidgevel met centraal gelegen entree voor woonhuis 

en kantoorruimte. Aan de linker zijde een grote serre met 

beweegbare dakdelen. Hiervandaan is er vrij uitzicht over het 

gazon. 
 

VOORZIJDE 

Aanzicht noordgevel met centraal gelegen de ingang van de 

inpandige garage en aan de rechter zijde - met bordes - de 

hoofdentree van het woonhuis. 
 

TEKENINGEN 
Landhuis ‘t Brummelhuus 
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PLATTEGROND 
Landhuis ‘t Brummelhuus: begane grond 
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PLATTEGROND 
Landhuis ‘t Brummelhuus: verdieping en kelder 
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KADASTRALE INFORMATIE 
 

MOGELIJKHEID TOT TWEEDE WONING EN NSW RANGSCHIKKING 

Het bestemmingplan geeft de mogelijkheid om op het landgoed een tweede 

dienstwoning te bouwen. Het landgoed komt bovendien in aanmerking voor 

rangschikking onder de Natuurschoonwet.  
 



 

 

Landgoed “Het Aamschot” 

 

     www.thoma.nl 

 

 

DE GEMEENTE BERKELLAND 
 
Kernen:   Beltrum, Borculo, Eibergen, Neede, Ruurlo 

Onderwijs:   ca. 25 basisscholen, VMBO-HAVO-VWO (Neede-Eibergen) 

Openbaar vervoer:  diverse buslijnen, 1 treinstation (Ruurlo) 

Vrije tijd:   ca. 90 (sport)verenigingen, muziek-, dans- en theaterscholen  

Website:   http://www.gemeenteberkelland.nl 

 

De gemeente Berkelland is bestaat uit de kernen Beltrum, Borculo, Eibergen, Geesteren, Gelselaar, 

Haarlo, Leostichting, Neede, Noordijk, Rekken, Rietmolen en Ruurlo.  

Berkelland is een veelzijdige, actieve plattelandsgemeente met ongeveer 45.000 inwoners en 20.000 

arbeidsplaatsen.  

 

Met de vele bossen en natuurgebieden is de omgeving van Berkelland prachtig. Maar het unieke van het 

coulisselandschap is de afwisseling. Natuur is interessanter wanneer het ene landschap het andere 

ontmoet.  

Berkelland ligt aan de provinciale wegen N18 en N315 die de gemeente verbinden met oost-Overijssel 

en het zuidelijk deel van de Achterhoek. Daarnaast is Berkelland per spoor verbonden met de stad 

Zutphen, waarvandaan diverse spoorlijnen lopen. 

 

De gevarieerdheid in water, bosjes, weiland en akker boeit en is een lust voor het oog. Voor de 

natuurliefhebber is Berkelland zeker de moeite waard. Naast het aantrekkelijke coulisselandschap zijn er 

vele bezienswaardigheden, waaronder kerken, kastelen, een natuurbad en diverse musea. Neede geniet 

nationale bekendheid als gevolg van de jaarlijks te houden jammarkt.  

 

Ook als het gaat om maatschappelijke voorzieningen kan Berkelland spreken van een goed assortiment. 

Er zijn bibliotheken, speel-o-theken, er is een gezamenlijke muziekschool, een muziektheater, 

openluchttheaters en maar liefst 40 scholen: openbare, christelijk/protestant, rooms-katholieke, ZMLK-

school, SBO-scholen, ZMOK en voortgezet onderwijs. Maar ook voldoende mogelijkheden voor kinder- 

en buitenschoolse opvang. Accommodaties voor de sporter zijn er vele: gymnastieklokalen, sporthallen, 

zwembaden, zowel overdekt als openlucht, sportparken, tenniscomplexen en maneges.  

 

Het Thoma Makelaars-team nodigt u van harte uit de afwisselende gemeente Berkelland te bezoeken. 

 

 


