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Volenbeek 1827
Gerrit Buter
In de Arnhemsche Courant van 24 april 1827 stond
het volgende vermeld:
Op den vijfden Mei 1827 zal ten huize van Mejuffrouw de Weduwe
Loge Gelderman, in het Wapen van Zutphen te Harderwijk, in het
openbaar geveild en veertien dagen daaraanvolgende, zijnde op Zaturdag den negentien Mei, des avonds ten zes ure, finaal worden
verkocht:
1. Het Landgoed VOLENBEEK, aangenaam gelegen in de Provincie
Gelderland, Arrondissement Arnhem, nabij het dorp Putten, een
kwart uur gelegen van de geprojecteerden

Straatweg van het

Katerveer bij Zwolle op de Doornenheg bij Amersfoort, bestaande in een zeer logeabel Heerenhuis, met zeven diverse Benedenkamers, waaronder een met vijf en een met twee ramen. Beide
behangen, vier Bovenkamers, twee Knechtskamertjes, groote
Keuken , twee Kelders, annex Koetshuis en Paardenstal voor
vier paarden, eene groote en drie kleine Moestuinen met diverse
fijne en andere Vruchtboomen, aangename Wandelingen en Lanen, opgaande eiken en andere boomen, dennenbosschen en
andere houtgewassen, mitsgaders een Bouw-of Waschhuis met
Duiventil, alsmede eene Boerderij met annes Koetshuis, Schuur
en Paardenstal en al het Bouw-en Weiland daarbij en aangelegen, tezamen in één perceel, groot ruim een-en-vijftig Bunders.
2. Het de Boerenerf en Goed WENKOOP genaamd, grenzende aan
het Landgoed Volenbeek, bestaande uit eene Boerenwoning,
twee Hooibergen, Schuur, opgaande boomen, hakhout en landerijen tezamen groot ruim veertien Bunders.
3. Het aanzienlijk Boerenerf en Goed GROOT DASSELAAR genaamd, mede in de gemeente van Putten gelegen, bestaande in
ééne Boerenwoning en verdere gebouwde en ongebouwde eigendommen tezamen groot ruim twee-en twintig Bunders, in perceelen of in massa.
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4. Ruim zeventien Bunders Bouw-, Weiland en Houtgewassen, in
diverse percelen voor de stad Harderwijk gelegen.
Nadere informatie is te bekomen ten kantore van Mr. H.F.van
Meurs, notaris te Harderwijk.
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