Snippendaalseweg 1 en 3 te Rheden
NSW-Landgoed met twee rietgedekte villa’s aan de voet van de Posbank

Rust, ruimte, privacy en veel natuur zijn de kernwaarden van dit landgoed.

Het bouwkundige deel bestaat uit twee villa’s (hoofdhuis en voormalig koetshuis) met
diverse ruime garages, royaal zwembad met poolhouse, tennisbaan, follie met fantastisch
uitzicht, twee grote tuinschuren (incl. twee paardenboxen) en diverse houtopslagplaatsen.

Indeling villa (1)
Begane grond: hal met marmeren vloer, toilet, garderobekast en toegang naar kelder
met hobbykelder, wijnkelder en cv-ruimte; werkkamer met balkenplafond; L-vormige
woonkamer met open haard, openslaande deuren naar terras (zuidwest) en twee grote
ramen met uitzicht op bosrand; eetkamer en suite met balkenplafond en openhaard; serre
(zuid) met uitzicht op tuin met oprijlaan; eetkeuken met apparatuur, voorportaal en toegang
tot terras; wasruimte met aansluiting voor wasmachine en droger;

Snippendael valt onder de Natuurschoonwet, wat diverse fiscale voordelen oplevert. De
statige villa en het gemoedelijker voormalige koetshuis hebben ieder een eigen uitweg en
het leent zich dan ook bij uitstekend voor gedeelde bewoning.

Verdieping: overloop met bergruimte en vijf slaapkamers (voorheen vier), waarvan één met
kastengedeelte, één met vaste wastafel en één met eigen badkamer; aparte badkamer met
dubbele wastafel, bad, douche en toilet; zolder over hele huis.

Landgoed Snippendael ligt aan de voet van de Posbank op ca 7,5 hectare sterk
geaccidenteerd eigen terrein, op de grens van het IJsseldal en de Veluwezoom en op
slechts 5 minuten van de A12 en 12 minuten van het centrum van Arnhem.

Villa en voormalig koetshuis zijn in 1916 gebouwd naar een ontwerp van architect W.A. van
der Veen met stijlinvloeden van het traditionalisme en de Amsterdamse school.

Indeling voormalig koetshuis (3)
Begane grond: hal met ruime garderoberuimte, toilet en toegang naar royale kelder;
woonkeuken met voorportaal en openslaande deuren naar terras (zuid); werkkamer;
bergruimte met aansluitingen voor douche en wc; woonkamer met vloerdelen, openhaard
en openslaande deuren naar terras (zuidwest);
Verdieping: overloop met niveauverschil; vier slaapkamers (voorheen vijf), waarvan één
met badkamer en suite en openslaande balkondeuren (zuidwest); tweede badkamer met
douche; apart toilet; zolder over hele huis.

Het geheel ligt in een parkachtige tuin,
omsloten door loofbos met een wildweide,
onzichtbaar vanaf de alleen voor bestemmingsverkeer
toegankelijke weg en direct in een van de meest
fraaie natuurgebieden van Nederland

Snippendaalseweg 1 en 3 te Rheden
• NSW-landgoed aan voet van Posbank, op
grens van IJsseldal en Veluwezoom
• Nabij A12 en centrum Arnhem
• In 1916 gebouwd naar ontwerp architect
W.A. van der Veen
• Geschikt voor gescheiden bewoning
• Zwembad
• Parkachtige tuin, loofbos en wildwei
• Perceelgrootte 7,5 ha
• Externe bergruimte 289 m² (garages, tuinhuis)
• Tennisbaan
Snippendaalseweg 1 (villa)
• Woonoppervlakte 248 m²
• Inhoud woning 1.032 m³
Snippendaalseweg 3 (voormalig koetshuis)
• Woonoppervlakte 190 m²
• Inhoud woning 791 m³
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