
WONEN OP EEN LANDGOED
Rollecate 40, Punthorst



Bijzondere rentmeesterswoning uit 1908 met prachtige art nouveau kenmerken. Deze villa behoorde oorspronkelijk tot het imposante landgoed 'Rollecate' van Baron W.J.
van Dedem. Dit gemeentelijke monument is gelegen op een ruim perceel met een perceeloppervlak van 14.370 m2.

Deze rentmeesterswoning heeft een klassieke indeling en is door de vele raampartijen voorzien van veel lichtinval. Zowel in het interieur als in het exterieur zijn nog alle
authentieke details en stijlkenmerken aanwezig, zoals paneeldeuren, glas-in-lood, schouwen, stucplafonds en een granitovloer. De royale verdiepingshoogte (3.80 meter)
maakt het huis tot een geriefelijk geheel.



De villa is bereikbaar via de prachtige oprijlaan met
een langgerekte vijver. Via een tweetredige trap
stapt u binnen, vanuit de vestibule komt u in de hal
en vanuit hier zijn de vertrekken bereikbaar. De
begane grond heeft een ruime woonkamer met
kamer en suite, serre, eetkamer, stookruimte,
keuken, bijkeuken, toilet en werkkamer. De ruime
woonkamer met sfeervolle open gashaard en
schuifdeuren naar de serre, is een fijne plek om met
familie en vrienden samen te zijn. In de kelder is
een sauna en wijnkelder.

BEGANE GROND
De eerste verdieping is te bereiken via de prachtige
bordestrap. De ruime overloop geeft toegang tot het
dakterras, de vier slaapkamers, de twee aanwezige
badkamers, het toilet en de linnenkast. Van de vier
slaapkamers zijn er twee met openslaande deuren
naar het balkon. De eerste badkamer is voorzien
van een hoekligbad, wastafel en inbouwkast, de
tweede badkamer is voorzien van een ligbad,
douche, wastafel en vloerverwarming. De tweede
verdieping is bereikbaar via een vaste trap. Op deze
verdieping bevindt zich een ruime voorzolder en
vijf slaapkamers.

VERDIEPING LIGGING
De rondom het huis aangelegde tuin is een fijne
plek om te vertoeven. Er bevindt zich een royal
terras, bereikbaar vanuit de serre, een vijver, een
authentieke watergang die de tuin doorkruist, een
schuur, een paardenbak, een buitentoilet uit vroeger
dagen en een carport met capaciteit voor vier
auto’s. Er is verder voldoende
parkeergelegenheid.De villa is gelegen nabij een
prachtig natuurgebied o.a. het Staatbos met wandel-
en recreatiemogelijkheden. De mooie Hanzestad
Zwolle met circa 160.000 inwoners bevindt zich op
nog geen twaalf kilometer afstand. De afstand tot
Schiphol bedraagt circa anderhalf uur.
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Een bijzondere villa met Art Nouveau stijlkenmerken. Oorspronkelijk de rentmeesterswoning
van landgoed De Rollecate. Van het oorspronkelijke landgoed is deze villa een prachtig relict
dat door de huidige eigenaars de afgelopen 36 jaar met veel liefde gekoesterd en weer
teruggebracht is in de oorspronkelijke staat.

WONEN OP EEN LANDGOED

• Woonoppervlak 406 m2

• Perceeloppervlak 14370 m2

• Bouwjaar 1908
• Aantal kamers 12
• Bijzonderheden: beschermd stads- of dorpsgezicht

Rollecate 40
7715 RL Punthorst


