
Landelijk en 
karakteristiek
BINNENDAMSEWEG 10, GIESSENBURG

Fijne tuin op het westen



De makelaars
van deze woning
Onze makelaars helpen je graag met al jouw vragen over de woning. 
Bel 0183 67 29 92 of mail naar mark@vanekerenkuiper.nl of jimmy@vanekerenkuiper.nl

Flexibel en goed bereikbaar!
 Onze 6 makelaars zijn flexibel 
en goed bereikbaar, waardoor 
je altijd snel terecht kunt, ook ‘s 
avonds en in het weekend.

Midden in het werkgebied! 

Je bent van harte welkom voor 
een kop koffie in onze twee 
moderne kantoren op goed 
bereikbare locaties in Leerdam 
en Dalem-Gorinchem.

Alle kennis in huis! 

De kennis van een groot, 
hoogopgeleid team, 
waarbinnen iedere makelaar 
zijn eigen specialisme heeft. 

Ook kun je voor je hypotheek

en verzekeringen bij Van Ekeren 
terecht. 

Vrijblijvende waardecheck 

Heb je een eigen woning 

en ben je benieuwd naar 

de waarde? Wij komen 
kosteloos bij je langs.

Mark Bikker

Jim Hammer

Lees deze brochure voor de ins en outs van de woning. 

Meer weten over Van Ekeren Kuiper?

Bekijk onze website
Blijf op de hoogte en volg ons op Instagram
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https://www.instagram.com/vanekerenkuiper_makelaar/?hl=nl
https://www.vanekerenkuiper.nl/overons/


Kenmerken

Kom tot rust in de 
zonnige achtertuin

Objectgegevens

Vraagprijs € 269.000 k.k.

Aanvaarding in overleg

Soort eengezinswoning

Type woning tussenwoning

Aantal kamers 2

Inhoud 220 m³

Perceeloppervlakte 160 m²

Gebruiksoppervlakte 
woonfunctie

66 m²

Bouwperiode 1890

Ligging aan rustige weg

Tuin 830 cm x 430 cm

Positie hoofdtuin west



Omschrijving
Uniek, knus en landelijk gelegen; deze leuke woning bevindt zich nabij de weilanden, maar ook nabij de 
voorzieningen!

- Fijne achtertuin op het westen

- Landelijke maar centrale omgeving

- Slaapkamer afmetingen: Lengte 5.25 x breedte 4.40. Door de grote oppervlakte (ca. 66 m²) is een 2e 
kamer eenvoudig te realiseren

Voldoende opbergruimte in de 
stenen berging

Op een fraaie locatie langs de Binnendamseweg 
staat in de polder deze karakteristieke woning. Deze 
tussenwoning uit omstreeks 1890 is gelegen op een 
perceel van 160 m² en heeft een woonoppervlakte 
van ca. 66 m². Het geheel beschikt onder andere 
over een sfeervolle woonkamer met veel lichtinval, 
een dichte keuken, een badkamer, een slaapkamers 
en een tuin. De achtertuin beschikt over een terras 
en een stenen schuur. Het leuke van deze woning is 
dat het beschikt over authentieke details zoals het 
balkenplafond en een open haard.







Kortom; heerlijk wonen en een mooie kans voor 
starters!




Globale indeling:




Begane grond: entree; hal met trapopgang, toilet, 
vaste kast en toegang tot de woonkamer en keuken; 
woonkamer met veel lichtinval, sfeervol stookpunt 
en een eethoek; dichte keuken voorzien van een 
kookplaat, een afzuigkap, een combimagnetron, 
een vaatwasser, spoelbak en deur naar de 
achtertuin.




Eerste verdieping: overloop met CV-opstelling en 
ruimte voor een thuiswerkplek; ruime slaapkamer 
voorzien van een stookpunt en een dakkapel; 
badkamer voorzien van een ligbad, douche, 
wastafel en witgoedaansluiting.




Bergzolder: te bereiken middels een vlizotrap.






Tuin:

- De achtertuin is gelegen op het westen (ca. 8,3 
meter diep en 4,3 meter breed).

- Stenen schuur (ca. 2,58 meter diep en 4,77 meter 
breed) met zolderruimte.

- Houten berging (ca. 2,73 diep en 1,97 meter breed).




Algemeen:

- De keuken is voorzien van elektrische 
vloerverwarming.

- De woning is voorzien van hardhouten kozijnen 
met dubbele beglazing.

- Op eigen terrein is ruimte voor het parkeren van 
één auto.

- In de directe nabijheid is voldoende 
parkeergelegenheid gesitueerd.

- Oplevering op korte termijn is mogelijk.




Ligging: Het dorp Giessenburg valt uiteen in 
Giessen-Oudekerk en Giessen-Nieuwkerk en maakt 
deel uit van de gemeente Molenlanden. Het is een 
dorp gelegen langs het veenriviertje “de Giessen” en 
vervult van oudsher een centrumfunctie in dit 
weidse melkveehouderijgebied.

Het dorp beschikt over diverse winkels en openbare 
gelegenheden en is gelegen op een steenworp 
afstand van Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam 
en Sliedrecht.







Het dorp maakt deel uit van het gebied “de 
Alblasserwaard”, een veenweidegebied welke van 
oudsher wordt opgesierd door slootjes met 
knotwilgen, weilanden met zwartbonte koeien en 
langs de riviertjes en stroompjes gelegen 
boerderijen. Het gebied wordt rondom begrensd 
door verschillende plaatsen zoals Gorinchem, 
Vianen, Sliedrecht en Alblasserdam.




De naam Giessenburg is afgeleid van het oude 
adellijke kasteel, de Giessenburght. Giessenburght is 
in de loop der jaren in het bezit geweest van vele 
families. U vindt deze namen nog terug in de 
Giessenburgse straatnamen.

Het veenriviertje de Giessen was in de 
Middeleeuwen de basis voor de ontginning van het 
land, de boeren groeven loodrecht op de 
kronkelende stroom sloten om het land te 
ontwateren voor ontginning. Het landelijk karakter 
van de Alblasserwaard is hier nog goed bewaard 
gebleven. Het riviertje De Giessen is nu een lieflijk 
binnenwater.









Keuken voorzien van 
elektrische 
vloerverwarming

















Bekijk jouw

Bekijk de woning  >

nieuwe
droomwoning
op de website!



Plattegrond

Even binnenkijken? 

Klik hier om de 3D-Plattegrond 

te bekijken. 



Plattegrond



Kadastrale kaart



Locatie op de kaart

Woon je binnenkort 
op deze locatie?”



Aantekeningen



Stappenplan

Een woning kopen doe je niet zomaar. Tenminste, niet iedereen. Welke stappen moeten 

er nu worden doorlopen? Wij vertellen jou de 5 stappen naar jouw droomwoning.

Enthousiast geworden? 
Dan is het tijd om
door te pakken!



Het geld regelen
voor jouw

Maak nu een afspraak voor een gratis 

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

of mail naar hypotheken@vanekeren.nl

droomhuis
doe je niet alleen.

Interesse in de woning? 
Neem contact op met 

één van onze kantoren.

Voorwaartsveld 5a

Leerdam



0345 632 100

Beatrixlaan 2a 

Dalem



0183 672 992

Het Hof 1

Culemborg



0345 22 93 00

vanekerenkuiper.nl

http://www.vanekerenkuiper.nl

