
Burgemeester de Wijslaan 6 te Brummen
Wonen en werken in Rijksmonumentale villa “Vitihof”



De rijkdom van het verleden en het comfort van het heden.
 Neo-Renaissancestijl met veel authentieke details.



Aan de statige Burgemeester de Wijslaan te Brummen ligt de in 1890 gebouwde, 
kapitale villa “Vitihof”. Deze woning is uitgevoerd in de Neo-Renaissancestijl en 
heeft veel authentieke details. Verschillende ornamenten zijn bewaard gebleven of 
in ere hersteld. Voorbeelden zijn de traditionele serres en de bijzondere luifel van de 
hoofdentree. Aan de straatzijde is een smeedijzeren hekwerk met  twee dubbele 
draaihekken voor in- en uitrijden. De voortuin bestaat voor een groot deel uit strakke 
buxushagen. Verder wordt het hele huis omgeven door tuin met onder andere gazons, 
borders, een prieel, grindpaden, moderne waterpartijen en verschillende zon- en 
schaduwterrassen. De villa is het stralende middelpunt.

Villa “Vitihof” bestaat uit drie verdiepingen met riante vertrekken en een ruime kelder. 
De authentieke marmeren vloer, de rijk geornamenteerde trap en het glas in lood 
in het trapportaal geven de hal een majestueuze uitstraling. Zowel het kantoor 
aan de voorzijde als de zeer indrukwekkende woon- en eetkamer hebben en 
stijlvolle schoorsteenmantel en een uitbouw met een authentieke serre. De in 2005 
geactualiseerde woonkeuken is voorzien van  moderne apparatuur en een in stijl 
uitgevoerde, serre-achtige uitbouw. 

Op de eerste verdieping is de hoofdslaapkamer met slaap- en zitgedeelte die in 
verbinding staat met de badkamer, een kledingkamer en toilet/bidet. Verder is op 
deze verdieping een waskamer en een kantoor. Op de tweede verdieping zijn twee 
slaapkamers, een toilet/douche en nog twee kantoorruimten. Hiervan vormt de grote 
conferentiekamer met uitgebreide pantry een belangrijk middelpunt. Voor optimaal 
gemak heeft de huidige eigenaar in 2006 een lift in de villa laten plaatsen. In datzelfde 
jaar is aan de noordzijde tevens een nieuw koetshuis (met zolderverdieping) gebouwd. 
De architect heeft in lijn met de klassieke stijl van de villa een ruimte gecreëerd die 
dienst doet als garage voor vier auto’s en tevens veel werk- en opslagruimte biedt.      

Villa “Vitihof” is aangemerkt als rijksmonument. Dit betekent de mogelijkheid van 
subsidies en een aantal fiscale voordelen. 

Brummen heeft vrijwel alle belangrijke voorzieningen. Het ligt het op slechts enkele 
minuten rijden van Zutphen en circa 15 minuten rijden van  de snelwegen A1, A50 en 
de A12.
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Burgemeester de Wijslaan 6 te Brummen

• Rijksmonument

• Wonen/werken: kantoor/praktijkruimte

• Inpandige lift

• Vrijstaand koetshuis

• Hoogwaardige kwaliteit

• Woonoppervlakte 384 m²

• Inhoud woning 1.800 m³

• Inhoud koetshuis 383 m³

• Perceelgrootte 2.520 m²


