Achterstraat 11 te Zoelen
Rijksmonumentale herenboerderij “Aldenhaag”

Historisch verleden in combinatie met comfort van het heden.

Op de oude stroomwallen van Waal en Linge bij het karakteristieke dorp Zoelen ligt op
5000m² eigen grond, als voormalig onderdeel van het indrukwekkende landgoed ‘Soelen’,
de monumentale herenboerderij ‘Aldenhaag’ (1743). Sfeerbepalend is de rustieke ligging
en het aan de zuidwest kant gelegen bordes. Vanaf hier is er een geweldig uitzicht op de
landschapsvijver en een groot deel van het fraaie landgoed.
Aan de noordkant van de boerderij leidt een eigen weg via de elektronische hoofdpoort naar
de sfeervolle binnenplaats met rechts o.a. het in 2005 gebouwde koetshuis. Links ligt, in
volledige privacy verscholen, het grote zwembad met terras. Iets verderop is het achterhuis
van de boerderij. De entree en de hal vormen belangrijke onderdelen van deze voormalige
‘deel’. Sinds de aankoop in 2005 heeft de huidige eigenaar de boerderij flink onder handen
genomen. De grootsheid van het verleden vormt nu een bijzondere combinatie met de
uitstraling en het comfort van deze tijd. Op de ‘deel’ staan bijvoorbeeld zicht-creërende
scheidingswanden van zwart stalen profielen met glas en net als in het overige deel van
de boerderij is hier grotendeels vloerverwarming (2015). Hier zijn o.a. hobby-, zit- en

werkplekken te vinden. De ‘deel’ vormt de doorgang naar de eigentijdse keuken met nog
statige plafonds en alle moderne apparatuur. Deze gaat over in de historische woonkeuken
met een eeuwenoude schouw. Hier is achter een deur de (verborgen) trap naar boven,
de provisiekelder en het op de westkant gelegen terras, met zicht op een door grachten
omgeven essenheuvel. Tevens is er de doorgang naar verschillende kantoorkamers en de op
het zuidwesten gelegen sfeervolle zitkamer en de opkamer. Ook hier verwijzen authentieke
details naar het verleden. Het uitzicht is adembenemend. Rigoureus was de verbouwing
van de bovenverdieping. Deze bestaat uit de ouderslaapkamer met badkamer en inloop
kleedkamer, vijf grote slaapkamers, een tweede badkamer en een waskamer. En dit alles
met op maat gemaakte kasten.
Herenboerderij ‘Aldenhaag‘ is een rijksmonument. Dit betekent de mogelijkheid van
subsidies en fiscale voordelen. Gelegen aan de Achterstraat 11 te Zoelen, op slechts 5
min. rijden van Tiel, is het genieten van een bijzonder buitenleven met vlakbij alle belangrijke
voorzieningen. In de directe nabijheid liggen tevens de snelwegen A15, A50 en de A2.

Rijksmonumentale
herenboerderij “Aldenhaag”
•

Rijksmonumentale boerderij met een
in 2005 gebouwd koetshuis

•

Perceel 5.000 m²

•

Inhoud ca. 2.176 m³

•

Woonoppervlakte 526 m²

•

Zwembad met terras

•

Eigentijdse keuken met moderne apparatuur

•

14 kamers waarvan 6 slaapkamers / 2 badkamers

•

Centraal in het land gelegen,
nabij snelwegen A15, A50 en A2
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