
Wonen op het 
water!
KANAAL VAN STEENENHOEK ZZ 10, GORINCHEM

Met het centrum om de hoek



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

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

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

Unieke plek om te

wonen, werken en

ontspannen!

Objectgegevens

Vraagprijs € 375.000 k.k.

Aanvaarding in overleg

Soort woonboot

Type woning vrijstaande woning

Aantal kamers 3

Inhoud 340 m³

Perceeloppervlakte 510 m²

Gebruiksoppervlakte 
woonfunctie

77 m²

Bouwperiode 1960-1970

Ligging aan vaarwater

Tuin 1700 cm x 3000 cm

Positie hoofdtuin zuid



Omschrijving
Woonark op een unieke locatie aan de rand van de vesting van Gorinchem!




- Met een tuin op het vaste land (huur)

- Voorzien van een betonnen bak

- 3 slaapkamers & ca. 77 m² woonoppervlakte

Iedere dag genieten van dit 
prachtige uitzicht?! 



Wat is nu heerlijker dan iedere dag genieten aan het 
water met dit uitzicht? Deze nette woonark is mooi 
gelegen aan de rand van het centrum van 
Gorinchem. Dichtbij het centrum, maar door de 
ligging aan het water is er veel rust en ruimte 
aanwezig. De woonark beschikt over een betonnen 
bak en is door de jaren heen keurig onderhouden. 
Het geheel is voorzien van onder andere een lichte 
riante living, een keuken, 3 slaapkamers en een 
badkamer. 









Bij de ark is er een ruime tuin (op huurgrond) 
gesitueerd, voorzien van een heerlijk terras, een 
houten berging en een loopbrug naar de ark. 




Kortom: wonen aan het water, een plek om tot rust 
te komen en te genieten!

































Indeling ark: hal met meterkast en luik naar de 
ondergelegen betonnen bak; lichte woonkamer met 
fraai uitzicht op het water; dichte keuken met 
toegang tot de tuin; nette badkamer met 
inloopdouche, wastafel en toilet; 3 slaapkamers 
waarvan 1 met toegang tot het terras. 




Tuin: riante tuin gesitueerd op het zuiden, door de 
breedte (ca. 30 meter) en diepte (ca. 17 meter) is er 
de hele dag zon dan wel schaduw in de tuin 
aanwezig. Het geheel beschikt o.a. over een terras, 
een gazon, en een houten berging van circa 6 m².




Algemeen:

- De tuin is gesitueerd op huurgrond, eigendom van 
Waterschap Rivierenland. De huurprijs is bedraagt 
thans ca. € 765 ,- per jaar.

- De huurprijs voor de ligplaats bedraagt thans ca. € 
1.460,- per jaar.

- Middels een parkeervergunning is het mogelijk om 
aan de straatzijde (Wolpherensedijk) te parkeren. 

- De ramen zijn voorzien van hardhouten kozijnen en 
dubbele beglazing.

- Onder de ark bevindt zich een ruimte (ca. 1,1 meter 
hoog) voor het opbergen van spullen. 













Ligging:

Gorinchem is verkozen tot de mooiste vestingstad 
van Nederland. De stad heeft een rijk historisch 
verleden wat u onder andere nog terug kunt vinden 
in de vestingwal met zijn bastions uit de 16e eeuw, 
het voormalige stadhuis met de bijbehorende 
pittoreske markt en natuurlijk de vele 
karakteristieke straatjes en steegjes. Gorinchem 
heeft zich inmiddels ontwikkeld tot een stad met 
allure en telt momenteel meer dan 35.000 inwoners. 
Met zowel aansluitingen op de A15 als de A27 zijn 
grote steden, zoals Utrecht, Rotterdam en Breda 
gemakkelijk bereikbaar.







Riante tuin om heerlijk 
te genieten van het 
prachtige uitzicht!































Bekijk jouw

Bekijk de woning  >

nieuwe
droomwoning
op de website!



Plattegrond

Even binnenkijken? 

Klik hier om de 3D-Plattegrond 

te bekijken. 



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

