
Herberg De Luchte

Zutphensestraatweg 45, Spankeren
Voorheen bekend als



Zutphensestraatweg 45, Spankeren 

 Restaurant (218 m2) 

Herberg & Restaurant

 2 appartementen (85 m2)

    ‘‘Herberg De Luchte te Spankeren’’

Een compleet restaurant met kleinschalig hotel.  
Van alle gemakken voorzien met bovendien uitbreidings-
mogelijkheden.

De (horeca)bedrijfsobjecten (519 - 195 m2) staan in het 
Gelderse dorp Spankeren en zijn voorzien van alle benodigde 
onderdelen die een (horeca)ondernemer wenst, zoals: 

• Restaurant (capaciteit 120 zitplaatsen)
• Terras (capaciteit 100 zitplaatsen)
• Goed geoutilleerde keuken 
• 2 appartementen (short-stay)
• Terras
• Uitbreidingsmogelijkheden 
• Goede ligging nabij Nationale Parken & snelwegen 

  Uitbreidingsmogelijkheden 

Parkeerterrein (op eigen grond)



            In aanvulling hierop liggen de plannen 
tot uitbouw ook al zo goed als klaar. 
Boven het restaurant is het mogelijk om 
nog circa 4 (ruime) appartementen en 
bijvoorbeeld een sauna of wellness te 
creëren. Tevens liggen er plannen om 
naast het hoofdgebouw een  uitbouw te 
realiseren met hotelkamers, zaalruimte 
en bowlingbanen. Genoeg mogelijkhe-
den en opties voor de nieuwe (horeca)
ondernemer voor de komende 450 jaar! 

In 2002 is de voormalige exploitant,  
begonnen, maar door privéomstandig-
heden zijn zij in faillissement geraakt. 
Zowel de roerende als onroerende 
zaken worden per openbare inschrijving 
aangeboden.

Herberg 2.0 
Van heinde en ver komen gasten al 
honderden jaren naar deze herberg. 
Vanwege de gastvrijheid, de omgeving 
én omdat de locatie dankzij de lantaarn 
aan de voorzijde van het pand niet te 
missen is. ‘‘Herberg De Luchte’’ (zoals 
bekend in de omgeving) heeft dan ook 
haar naam eraan ontleend: ‘lucht’ of 
‘lugt’ is middeleeuws voor ‘licht’. 
De naam is een meer dan terechte 
hommage aan het verleden, sinds 1563 
fungeert deze plek namelijk al als 
horecabestemming. Daarmee is het een 
unicum op de markt in 2019.

De Herberg ligt in Spankeren aan de 
IJssel. Tegen Nationaal Park Veluwe-
zoom aan, tussen Zutphen en Arnhem. 
Door de ligging kunnen gasten alle 
kanten op en is het uiterst geschikt als 
beginpunt voor verschillende wandel- 
en fietsroutes. 

Pleisterplaats
De Herberg biedt in zijn huidige 
opstelling een restaurantruimte van 
circa 180 m2. Deze sfeervolle ruimte is 
geschikt voor een kopje koffie, lunch, 
uitgebreid diner of aangeklede borrel. 
Vele omwonenden en andere stamgas-
ten hebben hier de nodige partijen en 
jubilea gevierd. Het pand voorziet 
verder in standaardelementen zoals 
een entree, toiletruimten, (professi-
onele) keuken en kantoor. Bovendien 
beschikt de aangrenzende bedrijfswo-
ning over 4 slaapkamers, badkamer, 
royale woonkamer en een keuken. 

Extra voorzieningen
Naast de bedrijfswoning bevinden zich 
op het perceel ook twee short-stay te 
verhuren appartementen. 
De appartementen hebben samen een 
oppervlakte van circa 85 m2 en kijken 
uit op de oever van de IJssel en 
achterliggende dorpen als Rha, 
Olburgen en Bronckhorst. 



Oppervlaktes (circa) 

    Bouwkundige aspecten: 

   

 

Hoofdgebouw
Entree/garderobe     10 m2 
Toiletruimten     16 m2
Verkeersruimten     15 m2 
Restaurant   218 m2
Keuken      53 m2
Kantoor        9 m2
Dienstruimten  -   begane grond    30 m2
Dienstruimten  -  eerste verdieping 202 m2  (4 te realiseren appartementen) 

Verblijf 
Dienstruimte BG   95 m2
Appartementen   85 m2
Verkeersruimte  BG/1e verdieping 15 m2 

Aanwezige installaties & apparatuur 

• Alarm- en  camerabeveiliging  
• Afzuiginstallatie (keuken) 
• CV - (combi)ketel 
• Luchtbehandelingsinstallatie
• Voldoende groepen, krachtstroom en aardlekschakelaar
• Verwarming   d.m.v. radiatoren 
• Vetvangput
• Waterontharder

Staat van onderhoud:   Redelijk tot Goed 
Staat van  inventaris:   Redelijk tot Goed
Rijksmonument:    Nee 
Opgetrokken uit :    Steen 
Vloeren:     Beton (begane grond)  
    Hout (verdieping)   
        







LOCATIE & SITUERING 

SPANKEREN - een dorp gelegen in de provincie Gelderland met circa 1.000 inwoners.  
 
Dieren, Zutphen, Arnhem liggen allemaal op steenworp afstand van Spankeren 
vandaan. Maar ook Nationaal Park Veluwe Zoom als Nationaal Park de Hoge Veluwe 
liggen om de hoek. Dit zijn vele redenen voor mensen om een bezoek te brengen 
aan Spankeren. Vele fiets- en wandelroutes gaan hier ook langs. 

De Lutte ligt aan de N348 die in verbinding staat met de A348. 

KENMERKEN:  
  

Circa 1.000 inwoners

Bereikbaar via A348 & A12

Gelegen tussen Nationaal Park 

Park de Hoge Veluwe en Veluwe 

Zoom
Gelegen naast Dieren, op 14 km 
afstand van Zupthen en 30 km 
afstand van Arnhem

    



    JURIDISCH & OVERHEID 
 
    
 

BESTEMMING & GEBRUIK 
 
De locatie ligt in het gebied waar het bestemmingsplan 
‘Spankeren 2017’ van kracht is. De bestemming is ‘gemengd-2’ met de 
nadere functieaanduiging ‘specifiek vorm van horeca -1b’. 
Voornoemde bestemming kent onder andere de navolgende 
conceptuele mogelijkheden: restaurant, hotel, pension of cafetaria. 

Vraag voor meer informatie omtrent het bestemmingsplan naar de 
makelaar.

BRANDVEILIGHEIDS- EN INRICHTINGSEISEN  
 
De ruimte dient te voldoen aan de gestelde inrichtingseisen 
conform de Drank en Horecawet. Dit geldt ook voor de eisen ten 
aanzien van de brandveiligheid. 

Een drank- en horecavergunning is persoonsgebonden en dient door de 
opvolger wederom te worden aangevraagd. 



    JURIDISCH & OVERHEID 
 
    
 

WET MILIEUBEHEER 
 
Het bedrijf valt onder de algemene regelgeving ex artik. 
8.40 Wet Milieubeheer. 
Het Besluit Horeca-, Sport- en Recreatie inrichtingen is van 
toepassing. 

OVERNAME PERSONEEL  
 
De overname van personeel is niet van toepassing.

INVENTARIS  

De aanwezige inventarisstukken behoren tot het geen wordt 
verkocht. e en zijn behoudens enkele biertechnische installa-
ties (met koelingen) volledig in eigendom.



   
KADASTRALE GEGEVENS 

Kadastrale aanduiding:   Kadastrale grootte:    Locatie: 
Dieren R 1275    2.790 m2    Zutphensestraatweg 45  
Dieren R 1274    1.410 m2    6956 AB Spankeren 





    FINANCIËLE INFORMATIE  
 
    
 

OPENBARE INSCHRIJVING 

Inzake de verkoop van de onroerende zaken staande en gelegen te (6956 AB) Spankeren aan de Zutphensestraatweg 45 alsmede de 
aanwezige roerende zaken (conform de bijgevoegde/op te vragen inventarislijst) is er besloten een openbare inschrijving te houden. 
Hiertoe wordt van u (bij interesse) verwacht een bieding uit te brengen middels het bijgevoegde biedformulier. 

Een bod kan uitsluitend worden gedaan op het geheel, zijnde zowel de roerende als onroerende zaken, en dient te worden gedaan 
zonder enkel voorbehoud. Bezichtiging(en) ter plaatse is mogelijk na/middels het inplannen van een afspraak via Van de Weerd 
Horecamakelaardij. 

Het compleet ingevulde biedformulier dient per e-mailbericht (info@veilinghuisbouwman.com en kopie; horeca@vdweerd.nl) of 
per post (naar Veilinghuis Bouwman) gestuurd te worden. Biedformulieren worden in besloten kring onder toezicht van de Curator 
geopend. Biedformulieren dienen uiterlijk 1 juli 2019 16:00 uur te zijn ontvangen.

Voorbehoud van gunning/voorwaarden
• De hoogste bieder zal in beginsel koper zijn. De Verkoper/Curator kan echter nog het recht in beraad hebben, wat inhoud dat de Verkoper/Curator het recht heeft 

te besluiten om het object niet te gunnen aan de hoogste bieder. Verkoper/Curator heeft tevens alle recht het object aan niemand te gunnen. 
• Binnen 5 dagen na gunning dient vóór 15:00 uur 15% van de koopprijs te zijn betaald op de G-rekening van de Curator.
• Betaling waarborgsom of afgifte bankgarantie dient binnen 14 dagen na gunning te zijn gedaan:
• Betaling koopprijs: uiterlijk binnen 1 maand na de dag van de gunning vóór 12:00 uur.

Aansprakelijkheid
Verkopers zijn in geen geval aansprakelijk voor schade die de koper lijdt als gevolg van de onderhoudstoestand of een beperking van het object.
Evenmin voor de aanwezigheid van materiële gebreken in of aan het object waaronder mede inbegrepen een eventuele verontreiniging van de bodem.
Verkopers zijn in geen geval aansprakelijk voor schade die de koper lijdt als gevolg van onjuiste inlichtingen of gegevens in het algemeen en als deze afkomstig zijn 
van derden, ongeacht of deze inlichtingen of gegevens in het algemeen in redelijkheid voor juist mochten worden aangenomen.
Indien koper niet tijdig aan zijn verplichtingen heeft voldaan zal deze door de Curator/Verkoper in gebreke worden gesteld middels een aangetekend schrijven of 
deurwaarderexploot en gedurende 3 dagen met de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen nalatig blijft, is de koper in verzuim en heeft de Curator/Ver-
koper de vrije keuze om tot sancties over te gaan zoals:
- Een onmiddellijk opeisbare boete van drie promille van de koopsom met een minimum van in elk geval duizend euro voor elke dag tot aan de dag van nakoming.
- De koopovereenkomst te ontbinden zonder tussenkomst van de rechterlijke macht en een onmiddellijk opeisbare boete van vijftien procent van de koopsom te 
vorderen.
- Als tevens opnieuw aanbieden door Curator/verkoper binnen 6 maanden onder gelijke condities en voorwaarden als ten tijde van de oorspronkelijke veiling aan in 
gebreke zijnde koper een lagere koopsom zal worden behaald het verschil ook op de oorspronkelijke koper worden verhaald. Bij hogere opbrengst zal oorspronke-
lijke koper geen voordeel genieten.

U wenst na te melden, in eigendom aan de failliete boedel toebehorende, goederen in haar huidige staat van de boedel over te nemen, waartoe u deze door 
middel van onderhavigekoopovereenkomst uit de failliete boedel van ondergetekende q.q. wenst te kopen en in eigendom wenst te verkrijgen. Een en ander zal 
hierna worden gespecificeerd.
Voor de goede orde: Het betreft een zgn. voetstootse overdracht; de koper verklaart ermee bekend te zijn dat de betreffende goederen worden verkocht door 
ondergetekende q.q. in hetkader van het hierdoor genoemde faillissement. Tegen deze achtergrond kan koper zich niet herroepen dat c.q. in geval van de goede-
ren behept (zouden) zijn met een last of een beperking die er niet op had mogen rusten, of dat de goederen niet aan de overeenkomst beantwoorden, tenzij de 
verkoper dat wist (vgl. artikel 7:19 Wetboek). U vrijwaart ondergetekende q.q.onvoorwaardelijk en onherroepelijk van iedere aansprakelijkheid ter zake.



    FINANCIËLE INFORMATIE  
 
    
 



    PLATTEGRONDEN
 
    
 



    PLATTEGRONDEN
 
    
 

Schematisch na realisatie



Schematisch na realisatie



Kelder - Na realisatie 



Begane grond - Na realisatie 



1e verdieping - Na realisatie 



2e verdieping - Na realisatie 



Na realisatie (aanbouw)



 

 

Disclaimer 

Deze presentatie is door ons met zorg samengesteld. Alle maten zijn circa maten. Voor de juistheid van de 
verstrekte informatie, waarvoor wij in belangrijke mate afhankelijk zijn van derden, aanvaarden wij geen 
enkele aansprakelijkheid. Uiteraard beschikken wij over meer informatie. Aan serieuze gegadigden stellen 
wij deze graag beschikbaar. Wij adviseren u dringend alle gegevens die voor u van belang zijn grondig te 
controleren. In verband met discretie verzoeken wij u niet rechtstreeks contact op te nemen met de 
ondernemer(s), (voormalig) personeel, accountant, leveranciers of andere personen die een relatie met het 
bedrijf hebben (gehad). Bezichtiging van het object vindt alleen plaats op afspraak en in aanwezigheid van 
de makelaar. Deze projectinformatie is niet bedoeld als aanbod! Door aanvaarding van de vermelde condities 
of het uitbrengen van een daarvan afwijkend aanbod worden onze opdrachtgevers en wij niet gebonden, ook 
niet tot het doen van een tegenbod. Zie hiervoor verder pagina 12 van deze presentatie als mede 
bijgevoegd biedformulier. 



 

 

Ingmar Bokma
  
       

Contact 

 ibokma@vdweerd.nl

06 218 38 637

 www.linkedin.com/in/ingmarbokma

Van de Weerd Horecamakelaardij & Veilinghuis Bouwman 
 

Van de Weerd         
Horecamakelaardij BV    Veilinghuis Bouwman
Schoolplein 7     Saturnusweg 6a 
3581 PX  Utrecht     6971 GX Brummen

030 – 234 50 80     0575 - 56 03 93
horeca@vdweerd.nl    info@veilinghuisbouwman.com 
www.vdweerd.nl     www.veilinghuisbouwman.com 

Makelaars van dit object:

Cas Meuleman 
  
       

06 136 58 026

 cmeuleman@vdweerd.nl

 www.linkedin.com/in/cas-meuleman


