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In 1893-1894 is deze villa gebouwd door de fabrikant Herman Driessen, gelijktijdig 
met de voormalige naastgelegen stoomweverij, welke thans is ontwikkeld tot 
wooncomplex. Een statige villa die jarenlang dienst heeft gedaan als gezinsvervangend 
tehuis.  

Gelegen op een markante locatie, nabij het centrum van Aalten bevindt zich de oude 
directeursvilla die in neo-renaissancistische stijl is opgetrokken.  
 
De villa staat op een perceel van ruim 2.000 m2 grond en heeft op de eerste en tweede 
verdieping maar liefst 10 slaapkamers. Het van een woonbestemming voorziene 
rijksmonument kent nog vele monumentale detailleringen. Zo treft u een zeer fraai 
trappenhuis met orginele tegels in Jugendstil motief in het centrum van het pand en 
zijn er nog diverse glas-in-lood ramen aanwezig. 
 
Fiscale voordelen
Het karakteristieke pand dient grondig gerestaureerd en gerenoveerd te worden. Wie 
deze uitdaging wil aangaan, zal moeten beschikken over enig doorzettingsvermogen 
en passie voor een statig monument. De Rijksdienst Cultureel Erfgoed biedt 
rijksmonumenteneigenaren zeer gunstige fiscale tegemoetkomingen. 
Naast de fiscale aftrek van de kosten van groot onderhoud en restauratie, kunt u voor 
deze werkzaamheden in aanmerking komen voor een laagrentende lening. 
Het rentepercentage bedraagt momenteel 1,5%. 
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Met ingang van 1 januari 2005 is de nieuwe gemeente Aalten ontstaan uit een 
samengaan van de gemeente Aalten en de gemeente Dinxperlo. De nieuwe gemeente 
heeft een oppervlakte van 9.708 hectare en bestaat uit de 2 hoofdkernen Aalten en 
Dinxperlo, het vestingstadje Bredevoort en de kleine kernen Barlo, De Heurne, Haart, 
Lintelo en IJzerlo. Daarnaast kent het buitengebied een aantal buurtschappen, te 
weten Barlo, Dale, De Heurne, Haart, Heurne, ‘t Klooster, Lintelo en IJzerlo.

De oorsprong van het dorp Aalten ligt in de tweede helft van de achtste eeuw toen 
Karel de Grote de Saksische stammen in de regio aan zich onderwierp. Iedere 
gemeenschap in de veroverde gebieden moest een zogeheten hoofdhof leveren voor de 
stichting van een kerk. Waarschijnlijk is toen de eerste kerk van Aalten gesticht op 
gronden die behoorden bij de voormalige Ahof nu beter bekend als De Pol. De parochie 
Aladon of Alethnin die toen tot stand is gekomen en voor het eerst vermeld werd in 
1152 omvatte aanvankelijk ook Bredevoort en Dinxperlo.

Vanwege de unieke combinatie van agrarisch gebied, natuur en cultuurhistorie 
behoort een deel van de gemeente sinds 2005 tot Nationaal Landschap. Rust, ruimte 
en natuurschoon maken van de gemeente Aalten een ideale bestemming voor een korte 
of lange vakantie of dagje uit.

De gemeente heeft een goed netwerk aan fiets- en wandelroutes, vele musea, kerken, 
culturele evenementen, Bredevoort Boekenstad, zwembaden en recreatiegebied De 
Slingeplas. Een gevarieerd aanbod aan winkels, markten en horeca maken het aanbod 
compleet.

Gemeente Aalten is goed bereikbaar via de N318 en via Duitsland. Dankzij de 
fijnmazige infrastructuur zijn vele grote en kleine steden uitstekend bereikbaar. Zo 
bent u met de auto in 15 minuten in Lichtenvoorde (9,7 km), in 20 autominuten in 
Winterswijk (14,2 km) en na een klein half uur rijden in Doetinchem (23,7 km). 
Amsterdam ligt op twee uur rijden (150 km). 

Ook is Aalten bereikbaar via het openbaar vervoer. Aalten beschikt over een eigen NS-
station (spoorlijn Winterswijk-Arnhem). Zo bent u met de trein in 10 minuten op het 
station van Winterswijk. Daarnaast bent u binnen 25 minuten in Doetinchem en 
binnen een uur in Arnhem. 

Aalten en omgeving





Indeling

Begane grond
Via de markante voordeur komt u terecht in de centrale hal met trappenhuis. Op de 
begane grond ligt aan de voorzijde de ruime woonkamer (kamer en suite) met jaren 
zeventig openhaard en orginele serre. De keuken ligt aan de achterzijde. 

Aan de oude plafonds in de hal kunt u zien dat de ruimte in het verleden de nodige 
grandeur moet hebben gehad. Beneden zijn een drietal kamers aanwezig, die gebruikt 
kunnen worden als eetkamer, kantoor- en/of hobbyruimte. De aanpassingen in de 
gang, het dubbele toilet met twee douches dateren uit de tijd dat de villa nog dienst 
deed als gezinsvervangend tehuis. 

Kelder
De oude kelder, die dienst heeft gedaan als wijnkelder, bereikt u via de keldertrap 
naast de deur van de keuken. 

Eerste verdieping 
Op de eerste verdieping komt u via de overloop in de centrale hal. De centrale hal biedt 
toegang tot 5 slaapkamers, een woonkamer en een badkamer met 2 toiletten. Door 
meerdere slaapkamers samen te voegen, kan veel ruimte en sfeer weer teruggebracht 
worden.

Tweede verdieping 
Op de tweede verdieping komt u via de centrale overloop bij de overige 
slaapvertrekken. De verdieping beschkt over 5 slaapvertrekken, een toilet en 
de cv-kast.  

De villa beschikt over centrale verwarming en is gedeeltelijk voorzien van dubbel glas. 
Achter of naast de villa is het mogelijk om bijgebouwen te plaatsen. 
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Feiten & Cijfers
In kort bestek

Villa de Beukenhof
Hofstraat 12, 7121 DM te Aalten

Kadastraal bekend  : Gemeente Aalten, sectie I nummer 12941

Bouwjaar   : 1893-1894
Perceeloppervlakte : 2.065 m2
Inhoud   : 1.250 m3
Woonoppervlak  : 432 m2
Kamers   : 11 (waarvan 10 slaapkamers)

Indeling
Begane grond
Hal - Dubbele toilet - 2 Douches - Keuken - Woonkamer en suite - 3 kamers -

Kelder 

Eerste verdieping
Overloop - 5 Slaapkamers - Woonkamer - Badkamer - 2 toiletten 

Tweede verdieping
Overloop - 5 Slaapkamers - Toilet - CV

Vraagprijs: € 419.000,-  k.k.

  





Witte Rentmeesters en Makelaars is een allround rentmeesterskantoor. Het accent in de 
werkzaamheden ligt op het beheer van particuliere landgoederen en de advisering bij aan- en 
verkoop van agrarisch onroerend goed. De makelaardij vormt een logisch vervolg op deze 
activiteiten. Het betreft voornamelijk aan- en verkoop van bijzondere objecten in het exclusieve 
segment, zoals landgoederen, boerderijen en monumenten.
Witte Rentmeesters en Makelaars is uitstekend ingevoerd op het gebied van landelijke objecten. 
Bij de begeleiding, het adviseren, onderhandelen en correct afwikkelen van de transacties maakt 
Witte Rentmeesters en Makelaars gebruik van de ruime ervaring die gedurende vele jaren is 
opgebouwd.

Witte Rentmeesters en Makelaars
Burgemeester Vrijlandweg 6
6997 AC  Hoog-Keppel
Telefoon 0314 382121
Fax 0314 382352
info@witterentmeesters.nl
www.WitteRentmeestersEnMakelaars.nl
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