
Imposante villa op 
een royaal perceel
RAADHUISPLEIN 1, ASPEREN



Meer weten over Buitenstate? Bekijk onze website

Blijf op de hoogte en volg ons op Instagram

De makelaars
van uw Buitenstate
Onze makelaars helpen u graag met al uw vragen over de woning. 
Bel 0183 67 29 92 of mail naar Mark mark@vanekerenkuiper.nl en Madelon@vanekerenkuiper.nl.

Midden in het werkgebied! 


U bent van harte welkom voor een kop koffie 


in onze twee moderne kantoren op goed 
bereikbare locaties in Leerdam en Gorinchem.

Flexibel en goed bereikbaar! 

Onze 6 makelaars zijn flexibel en goed 
bereikbaar, waardoor u altijd snel terecht kunt, 
ook ‘s avonds en in het weekend. Ook een 
vrijblijvende waardebepaling van uw woning.

Wat is een Buitenstate? 

Als het aankomt op verkoop van woonboerderijen, 
monumentale objecten, landhuizen en andere bijzondere 
panden, wordt er meer specialisme verwacht van de makelaar. 
Dat beseffen wij ons ook. Buitenstate is een landelijk 
samenwerkingsverband tussen makelaars die gespecialiseerd 
zijn in de begeleiding van aankoop en verkoop van onder 
andere vrijstaande woningen in het buitengebied.

Lees deze brochure voor de ins en outs van de woning. 
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vanekerenkuiper.nl/buitenstate

https://www.vanekerenkuiper.nl/diensten/buitenstate


Kenmerken

Uitkijkend op de 
vijver en prachtig 
gesitueerd in het 
park.

Objectgegevens

Vraagprijs € 995.000 k.k.

Aanvaarding in overleg

Soort herenhuis

Type woning vrijstaande woning

Aantal kamers 11

Inhoud Ca. 2.364 m³

Perceeloppervlakte Ca. 1.100 m²

Gebruiksoppervlakte 
woonfunctie

Ca. 428 m²

Bouwperiode 1893

Ligging aan park, vrij uitzicht, beschutte ligging

Perceelsplitsing Is indicatief en kunnen geen rechten aan 
worden ontleend.
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Omschrijving
Imposante villa op een prachtige locatie te Asperen!




- Voormalig Raadhuis van Asperen

- Een ruim perceel van ca. 1.100 m²

- 3 woonlagen en een souterrain met een woonoppervlakte van ca. 428 m²

- Een (nog naar wens te creëren) heerlijke privétuin met eventueel meerdere parkeerplaatsen

Ca. 428 m² woonoppervlakte.
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Op een ruim perceel van ca. 1.100 m² bevindt zich oprijlaan, in eigendom van de gemeente en is 
het (voormalige) Raadhuis van de gemeente prominent gelegen in de dorpskern van Asperen 
Lingewaal (thans West Betuwe). Dit gemeentelijke tegenover de Nederlands Hervormde Kerk Asperen. 
monument is een karakteristieke villa van ca. 428 m² Een belangrijk detail van de villa is de 'groene' 
woonoppervlakte uit 1893, prachtig gesitueerd in ligging.

het park, uitkijkend op de vijver en is verdeeld over 3 

woonlagen met een souterrain. In 1893 is de villa 
Globale indeling:

gebouwd op de plaats van het voormalige kasteel 
van Asperen. Na 1952 is het in gebruik genomen als 
Raadhuis en ambtswoning voor de burgemeester. In 
1977 is de villa gerestaureerd en in zijn geheel tot 
Raadhuis ingericht.

De villa is te bereiken middels een prachtige 

Begane grond; royale entreehal voorzien van 
marmeren vloer met toegang tot de gang, ruime 
(woon)kamer met openslaande deuren naar het 
terras waar u mooi uit kijkt over het park en de 
vijver, voorkamer en (eet)kamer, trapopgang, twee 
toiletten en de keuken; originele kluisruimte en een 
berging.




Eerste verdieping; via de trap met bordes komt u uit 
op de ruime hal voorzien van een parketvloer met









een separaat toilet. Op deze verdieping treft u 

onder andere 4 riante kamers.
 
Ligging:




Tweede verdieping; Op deze verdieping treft u nog 3 
aparte kamers aan welke voorheen hebben 
gefunctioneerd als kantoorruimtes van het 
voormalig Raadhuis en een hal met balkon op het 
noordoosten.




Souterrain: ruime souterrain (31 m2), ideaal om te 
gebruiken als bijvoorbeeld een wijnkelder. Tevens 
ook toegang tot de CV ruimte.





Algemeen:


- De villa wordt opgeleverd "as is, where is", leeg en hectare land en 23 hectare water. Asperen is 
ontruimd.
 gelegen aan de rivier de Linge, die met 108 km 
- Ten behoeve van de verkoop zijn diverse lengte de langste rivier van Nederland is. Het 
onderzoeken uitgevoerd, op aanvraag zijn deze gebied rondom de Linge is het meest populair voor 
onderzoeken beschikbaar.
 haar natuurbeleving, recreatie en toerisme.

- De gemeente West Betuwe heeft reeds 

aangegeven mee te willen werken aan een wijziging Asperen is gelegen in het gebied tussen de 
van de bestemming naar wonen, werken of een rijkswegen A2, A15 en A27 en is gemakkelijk 
combinatie van beide. Voor het verkrijgen van een bereikbaar via de provinciale wegen N484, N327 en 
nieuwe bestemming dient de normale planologische N848. De rijafstand tot de A2 is circa 15 minuten, tot 
procedure doorlopen te worden. Verkoper heeft de A15 circa 6 minuten en de A27 is te bereiken 
reeds de bestemmingsplanprocedure opgestart.
 binnen circa 18 minuten.

- De kantoorvilla is aangewezen als een Via een busverbinding is het NS-station Leerdam 
gemeentelijk Beschermd Monument.
 binnen 10 minuten bereikbaar.

- Voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein
 


Asperen is een oud stadje, waarvan de eerste 
schriftelijke vermelding stamt uit het jaar 893. De 
middeleeuwse ommuring, de waterpoort en de 
kerktoren bepalen het karakteristieke beeld van de 
plaats. In de vorige eeuw zijn in het landelijk gebied 
rond Asperen als onderdeel van de Hollandse 
Waterlinie een aantal forten aangelegd. Zoals het in 
1847 gereedgekomen Fort Asperen, Fort Diefdijk en 
Fort Nieuwesteeg. Asperen kent een inwoneraantal 
van 3.205 personen (per 1 januari 2021), verdeeld 
over circa 1.240 huishoudens en heeft een totale 
oppervlakte van circa 402 hectare, waarvan 380 
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Voormalig Raadhuis 
van Asperen.
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Royale kamers verdeeld over 3 
woonlagen met unieke details.
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Bekijk uw

Bekijk de woning  >

nieuwe
droomwoning
op de website!
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Plattegrond
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Plattegrond
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Plattegrond
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Plattegrond
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Kadastrale kaart
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Locatie op de kaart

Woont u binnenkort 
op deze locatie?”
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Aantekeningen
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Stappenplan

Een woning kopen doet u niet zomaar. Tenminste, niet iedereen. Welke stappen moeten 

er nu worden doorlopen? Wij vertellen u de 5 stappen naar uw droomwoning.

Enthousiast geworden? 
Dan is het tijd om
door te pakken!
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Maak nu een afspraak voor een gratis 

1e hypotheek-gesprek. Bel ons op 0183 67 29 99, 

of mail naar hypotheken@vanekeren.nl
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Interesse in de woning? 
Neem contact met ons op.
Mark of Madelon staan u graag te woord.

Dalem-Gorinchem Leerdam Culemborg
Beatrixlaan 2a

4213 CJ  Dalem



0183 67 29 92

Voorwaartsveld 5a

4142 DA  Leerdam



0345 63 21 00

Het Hof 1

4101 BT Culemborg



0345 22 93 00 info@vanekerenkuiper.nl
vanekerenkuiper.nl


