
Royaal perceel 
met waterpartij
KLAVERWEG 10, ENSPIJK



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 0345 632100 of mail naar Mark mark@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

Mogelijkheden voor 
het realiseren van 
een nieuwe woning

Objectgegevens

Vraagprijs € 595.000 k.k.

Aanvaarding in overleg

Soort bungalow

Type woning vrijstaande woning

Aantal kamers 4

Inhoud 275 m³

Perceeloppervlakte 8350 m²

Gebruiksoppervlakte 
woonfunctie

87 m²

Bouwperiode 1974

Ligging vrij uitzicht, beschutte ligging, landelijk gelegen
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Omschrijving
Een prachtige plek om zelf jouw droomwoning te realiseren!




- Let op: opknapper!

- Altijd al een eigen waterpartij met bebossing gewild?

- Zeer royale (hobby)schuren aanwezig

- ca. 87 m² woonoppervlak & 8.350 m² perceel

Fraaie waterpartij met rondom 
bebossing 
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Wonen in een vrijstaande woning op een prachtige 
locatie aan de rand van Enspijk. Het geheel is 
omgeven door landelijk groen, weilanden en op een 
steenworp afstand van de 'Linge'.  Deze vrijstaande 
woning is gesitueerd aan de 'Klaverweg' net buiten 
de bebouwde kom. De faciliteiten van de stad zijn 
binnen handbereik en toch de rust en het fraaie 
uitzicht. Gesitueerd op een eigen grondperceel van 
maar liefst 8.350 m² met royale hobbyschuur welke 
eveneens te gebruiken zijn als stallen voor schapen 
en/of geiten. 







Tevens kan je in alle rust en vol privacy genieten van 
de eigen waterpartij en de fraaie bebossing. Het 
geheel beschikt onder andere over een woonkamer, 
een dichte keuken, een douchegelegenheid, 3 
slaapkamers en een bijkeuken. 




De ligging is meer dan goed: diverse uitvalswegen 
zoals de A2 treft u op een korte afstand. Om de 
hoek zijn diverse plaatselijke sportverenigingen 
gelegen zoals een voetbal- en tennisvereniging. Het 
ruime perceel beschikt over grote schuren en een 
prachtige waterpartij met daaromheen bebossing. 
Aan de voorzijde is een grote oprit aanwezig voor 
het parkeren van meerdere auto's.




Kortom: deze woning is volledig naar eigen hand te 
zetten en zit vol met potentie voor een heerlijke 
woonomgeving.









Globale indeling: 

Woning: achter-entree; bijkeuken met 
witgoedaansluiting en toegang tot de bijkeuken; 
bijkeuken voorzien van een keukenblok met 
spoelbak; hal met toegang tot alle vertrekken; 
dichte keuken met eenvoudige opstelling en geiser; 
woonkamer met sfeervol stookpunt en openslaande 
deuren naar de overkapping; badkamer met 
douche, wastafel en toilet; 3 slaapkamers waarvan 
één voorzien van openslaande deuren naar de 
tweede overkapping. 




Tuin:

- De tuin is rondom de woning gesitueerd. De oprit 
aan de voorzijde biedt voldoende 
parkeergelegenheid op eigen terrein. 

- Het perceel heeft een totale oppervlakte van 8.350 
m2 is royaal te noemen. Het is een hele ervaring om 
door de tuin te lopen, omdat u van alles tegen komt. 
Eerst uiteraard het terras en de overkapping aan de 
achterzijde van de woning. Vervolgens loopt u naar 
de 'vijver', waar u heerlijk kunt wegdromen. Rondom 
het water is een met zorg aangelegd 'bos' gelegen, 
waardoor u middels een wandelpad heerlijk kunt 
lopen. 













Tevens zijn er tussen de bebossing diverse open 
plekken gecreëerd, zodat er een schitterend vrij 
uitzicht ontstaat naar de naastgelegen landerijen. 
Aan het begin van het perceel zijn een drietal 
aaneen gebouwde schuren gesitueerd, welke vele 
mogelijkheden biedt. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk 
om de ruimte te gebruiken voor hobby of voor het 
houden van kleinvee. 




Goed om te weten, het volgende is van toepassing;




- Asbest clausule

- Niet zelf-bewoningsclausule

- 'As is, where is' clausule

- De locatie leent zich mogelijk ook om een nieuwe 
woning te realiseren. Ter verduidelijking is hiervoor 
een kavelpaspoort opgesteld. Voor nadere 
informatie verwijzen wij u graag naar www. 
ruimtelijkeplannen.nl en/of de gemeente West 
Betuwe.







.





Ligging:

Het charmante dorp Enspijk is gelegen aan de rivier 
de Linge, in het hart van de Betuwe en behoort tot 
de nieuw gevormde gemeente West Betuwe, in de 
provincie Gelderland. Enspijk is een concentrisch 
dorp, ontstaan op de oeverwallen van de Linge. Het 
dorp is gebouwd rondom een brink, waar het vee 
werd verzameld als het naar de 
gemeenschappelijke weiden ging. Op de voormalige 
brink staat nu de Nederlands Hervormde kerk welke 
stamt uit de 15e eeuw.




De historie van Enspijk hangt samen met die van 
het geslacht Pieck. Het dorpswapen is van het 
geslachtswapen van Pieck afgeleid; een rood kruis 
in zilver gezet, welke ook is aangebracht op de 
dorpspomp voor het woonhuis. Meer historische 
documentatie is te vinden op de eigen website  van 
Mooi wonen in Enspijk.




De voormalige basisschool de Minzerie, is gebouwd 
op de locatie waar het kasteel uit de 18e eeuw heeft 
gestaan, welke nu in gebruik is door Chapeau 
kinderwerk, kinderopvang locatie Enspijk.v



Fietsend of wandelend over de kronkelende dijk 
heeft u steeds weer een wisselend uitzicht over de 
rivier de Linge met haar uiterwaarden. Door het 
dorp heen loopt de ANWB fietsknooppunt route. 
Net buiten de bebouwde kom, aan afslag 15 van de 
snelweg A2, ligt recreatiepark de Rotonde, camping 
met zwemplas, een vestiging van La Place en 
McDonald's. In de wintermaanden bent u welkom 
op de schaatsbaan van ijsclub de Haar. Langs de 
doorgaande weg van Enspijk ligt eetcafé de Zwaan.




Met het pittoreske veerpontje van Enspijk vaart u in 
de zomermaanden naar het nabij gelegen 
schitterende landgoed Mariënwaerdt in Beesd. Hier 
is ook een pannenkoekhuis en restaurant gevestigd.




De dichtstbijzijnde NS stations zijn Geldermalsen en 
Beesd. Er rijdt een buurtbus van het NS station 
Geldermalsen naar NS station Leerdam en vice 
versa.



Waan je volledig vrij 
door de omliggende 
bebossing
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Ruimte nodig voor uw hobby? Op 
het perceel is een riante schuur 
gesitueerd
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Bekijk uw

Bekijk de woning  >

nieuwe
droomwoning
op de website!
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Plattegrond

Even binnenkijken? 

Klik hier om de 3D-Plattegrond 

te bekijken.
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Plattegrond
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Kadastrale kaart

32



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


