
Sfeervolle rietgedekte villa
‘s-Heerenberg

LANDELIJK WONEN MET WITTE RENTMEESTERS EN MAKELAARS 





Sfeervolle villa in de heuvels 
van Montferland

Landelijk wonen in
een prachtig stadje

Stokkumseweg 65 te 7041 BV ‘s-Heerenberg





In het historische stadje ‘s-Heerenberg staat deze sfeervolle rietgedekte villa uit de 
jaren ‘30. De villa met aanbouw, ondergrondse garage en aanhorigheden staat op een 
perceel van circa 3.650 m2.

Het pand is gelegen aan de Stokkumseweg, de verbindingsweg tussen ‘s-Heerenberg 
en Stokkum. De rietgedekte villa valt in het bijzonder op door de uitstraling in 
combinatie met de fantastische ligging.

Vanuit de keuken kijkt u over de heuvels uit op de bossen van Montferland. Aan de 
andere kant ziet u de historische muren van Kasteel Bergh.
Op deze locatie is er altijd een excuus om rustig te genieten van de omgeving. Vanuit 
de rietgedekte paardenstal op uw erf rijdt u zo met uw paard de ruim 300 kilometer 
aan ruiterpaden in het heuvelachtige Montferland op.

Zo’n locatie is eenmalig, zo’n locatie is uniek. Zo’n locatie is nu te koop in 
‘s-Heerenberg! 

“Landelijk wonen”





‘s-Heerenberg en Omgeving

De gemeente Montferland is in 2005 ontstaan door een gemeentelijke herindeling, 
uit de opgeheven gemeenten Bergh en Didam en bestaat uit 12 kernen. Aan de 
oostzijde van het Bergherbos ligt Zeddam en aan de westzijde van het Bergherbos zijn 
de plaatsen Beek, Loerbeek, Loil, Nieuw-Dijk en Didam gelegen. Het dorp 
Stokkum ligt aan de voet van de Hulzenberg, naast het historische stadje 
‘s-Heerenberg. De plaatsen Kilder en Braamt zijn als het ware gegroepeerd rond de 
Hettenheuvel, de hoogste van het Berghse heuvellandschap.

Het landelijke dorp Azewijn vindt men in het oostelijk gedeelte van de gemeente te 
midden van vruchtbare kleiakkers en groene weiden. In het brede dal van de 
Oude IJssel met het landgoed de Kemnade ligt de kern Wijnbergen, die deels bij 
Montferland en deels bij Doetinchem behoort.

In het oostelijke, agrarische gebied tenslotte Lengel en Vethuizen. De gemeente 
Montferland behoort zeker niet tot de grootste in ons land , maar door die 
afwisselende landschappen op een betrekkelijk kleine schaal is ze wel één van de 
aantrekkelijkste. 

‘s-Heerenberg kreeg op 8 september 1379 stadsrechten van de heer Willem van den 
Bergh. Vanaf het jaar 1064 wordt er al melding gedaan van de Heren van Bergh. De 
stad werd ommuurd en was via twee stadspoorten te bereiken. De bebouwing naar 
het oosten buiten de vroegere stadsmuren, kwam in de vorige eeuw tot stand. Op de 
heuvel Montferland zijn de funderingen van een Middeleeuwse burcht gevonden, 
vermoedelijk het stamslot van de Heren van Bergh. Voormalig Bergh bezat ook een 
eigen muntrecht. Aan de muntwal staat nog steeds het muntgebouw dat dateert uit de 
15e eeuw en fraai is gerestaureerd. 

Gemeente ‘s-Heerenberg is goed bereikbaar via de A12 en via Duitsland over de A3. 
Dankzij de fijnmazige infrastructuur zijn vele grote en kleine steden uitstekend 
bereikbaar. Zo bent u met de auto in circa 25 minuten in Arnhem (36,9 km) en 
Bocholt (35,2 km). Amsterdam ligt op 1 uur en 20 minuten rijden (129 km). 
Doetinchem (12,4 km) ligt op 15 minuten en Emmerich am Rhein (6,5 km) ligt op 10 
autominuten afstand. 

Ook is ‘s-Heerenberg bereikbaar via het openbaar vervoer. Vanaf Arnhem reist u in 
15 minuten naar het treinstation van Didam. Tevens kunt u uitstappen op station 
Doetinchem en daar de bus pakken naar ‘s-Heerenberg. Daarnaast is ‘s-Heerenberg 
bereikbaar vanaf het Duitse Emmerich. 





Indeling

Begane grond

Via de hoofdingang komt u in de ruime hal met tochtportaal. De tochtportaaldeur is 
voorzien van prachtige glas in lood ramen. De hal is voorzien van een toilet en 
indrukwekkende trappartij. Tevens geeft de hal toegang tot de woonkamer met 
openslaande deuren en houtgestookte haard. Vanuit de woonkamer bereikt u de 
zitkamer, woonkeuken en bijkeuken. De woonkeuken met balkon biedt een 
fantastisch uitzicht over Montferland en huis Bergh. 

De bijkeuken geeft eveneens toegang tot de garagekelder. De woning is onderkelderd 
voor stalling van auto’s en is tevens voorzien van een smeerput. Daarnaast is er in de 
garage genoeg bergruimte. De toegang geschiedt via inpandige trap, loopdeur of 
garagedeur.

Vaste trap naar: 

Verdieping

De verdieping heeft de beschikking over 4 ruime slaapkamers die elk een bijzonder 
uitzicht bieden over het omliggende landschap. Eén van de slaapkamers biedt een 
opgang naar de ruime zolderverdieping. Tevens zijn er op de eerste verdieping twee 
badkamers gesitueerd welke zijn voorzien van een toilet, wastafel, douchecabine en/of 
ligbad.

Op de ruime zolderverdieping is voldoende bergruimte. Daarnaast is er de 
mogelijkheid om er weer één of twee slaapkamers van te maken. De ruimte beschikt al 
over twee ingebouwde bedden en bureaus. De ruimte wordt gescheiden middels een 
inbouw boekenkast. 

































Buitenruimte

Op het erf staat naast de sfeervolle villa ook een rietgedekt bijgebouw welke deels 
is ingericht als paardenstal inclusief paardendouche en hooizolder. Het andere deel 
is ingericht met verblijf voorzien van een sauna. De sauna heeft een aparte infrarood 
afdeling. 
Ook beschikt de villa over een eigen boomgaard, tuin rondom en een paardenbak met 
sproeiers. Optioneel is het mogelijk om aan de achterzijde weidegrond bij te huren.

Langs de paardenbak is een grondopstelling van 24 zonnepanelen gesitueerd. 

Het rietenkapwerk is in 2014 vernieuwd. Het dak van het bijgebouw heeft in 2015 
groot onderhoud gehad.







































In kort bestek

Sfeervolle villa
Stokkumseweg 65, 7041 BV te ‘s-Heerenberg

Kadastraal bekend  : ‘s-Heerenberg, sectie G, nummer 1229, 1231, 2081, 2083 en 2086
Bouwjaar   : 1938
Perceeloppervlakte : 0.36.50 ha. (extra pachtgrond t.b.v. paardenweide mogelijk)
Kamers   : 7 (waarvan 5 slaapkamers)

Woning
Gebruiksoppervlakte wonen : 222 m2
Overige inpandige ruimte :    15 m2
Externe bergruimte  :   53 m2
Bruto inhoud ext. bergruimte : 143 m3
Bruto inhoud woning  ; 874 m3

Bijgebouw
Gebruiksoppervlakte wonen :   16 m2
Overige inpandige ruimte :   25 m2
Bruto inhoud woning  ; 195 m3

Indeling

Begane grond
Hal - Tochportaal - Toilet - Woonkamer - Leeskamer - Woonkeuken - Bijkeuken - 
Garagekelder

Verdieping
Overloop - 4 slaapkamers - 2 badkamers 

Zolderverdieping
Berging - mogelijkheid voor 2 slaapkamers

Vraagprijs: € 965.000,- k.k.

Feiten & Cijfers





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@witterentmeestersenmakelaars.nl
www.WitteRentmeestersEnMakelaars.nl

Witte Rentmeesters en Makelaars


