
Karakteristieke 
woonboerderij
NIEUWENDIJK 11, NOORDELOOS



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

Een fraaie houten 
balken plafond in 
de woonkamer, 
keuken en de 
slaapkamer.

Objectgegevens

Vraagprijs € 695.000 k.k.

Aanvaarding in overleg

Soort woonboerderij

Type woning vrijstaande woning

Aantal kamers 7

Inhoud 1.396 m³

Perceeloppervlakte 1.690 m²

Gebruiksoppervlakte 
woonfunctie

154 m²

Bouwperiode 1870

Ligging Vrij uitzicht

Tuin Rondom
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Omschrijving
Karakteristieke woonboerderij met een ruim perceel in Noordeloos.




- Eventueel geschikt voor dubbele bewoning;

- Open loods ( circa 160 m²) met ruime mogelijkheden & 40 zonnepanelen;

- 4 slaapkamers & circa 154 m² woonoppervlak.

Ruime woonkeuken!
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Deze grote woonboerderij met uitzicht over de 
polder biedt talloze mogelijkheden en een zee aan 
ruimte! Diverse oude elementen zijn bewaard 
gebleven, zoals het balkenplafond in het 
woongedeelte en de keuken. Daarnaast heeft de 
woning een ruime slaapkamer (voormalige opkamer 
met bedstee) en een badkamer op de begane 
grond. Altijd de droom gehad om een eigen 
wijnkelder te hebben? De kelder onder deze woning 
biedt daar zeker mogelijkheden voor. De oude 
koeienschuur is ideaal voor de enthousiaste klusser 
als hobbyschuur. Kortom, alle mogelijkheden en 
ruimte om van dit huis jouw droomhuis te maken!


 De globale indeling:




Begane grond: de entree met trapopgang geeft 
toegang tot de woonkamer en een slaapkamer. De 
slaapkamer is voorzien van inbouwkasten. De 
woonkamer met veel lichtinval beschikt over een 
open haard en een vaste kast. De ruime keuken met 
aansluitend de hal is te bereiken via de woonkamer, 
de keuken beschikt over een open haard en diverse 
inbouwapparatuur waaronder, een vaatwasser, 
spoelbak, combi-oven, 4-pits inductieplaat, 
afzuigkap een koel-vries combinatie. De hal in het 
achterhuis kan via de keuken en van buiten worden 
bereikt, in deze hal is ook de meterkast gesitueerd. 
De hal aansluitend de keuken geeft toegang tot de 
badkamer, separaat toilet en de grote berging/
achterhuis. De badkamer is voorzien van een 
wasbak, douche en een witgoedaansluiting. Het 
achterhuis was voorheen een stal, heeft een ruime 
werkplaats, een achteruitgang en een geiser. 




Eerste verdieping: de overloop met bergzolder geeft 
toegang tot 3 slaapkamers en de (hooi)zolder. Eén 
slaapkamer aan de voorzijde beschikt over een 
bergruimte met knieschotten. De slaapkamer aan 
de zijkant is voorzien van een dakkapel en een vaste 
kast.




Tweede verdieping: deze bergzolder is per vlizotrap 
bereikbaar en biedt voldoende ruimte voor het 
bergen van spullen. 




Tuin:

- Groot perceel van circa 1.690 m²;

- Ruim erf met een open loods, deze loods is 
voorzien van een eigen stoppenkast en 19 
zonnepanelen, overige 21 zonnepanelen op het dak 
van de loods zijn eigendom van de buren en liggen 
hier middels een houtconstructie. Het dak van de 
loods biedt voldoende ruimte voor het plaatsen van 
extra panelen!

- Op het achterliggende perceel zijn de schuren 
inmiddels verwijderd, dit perceel wordt ingericht 
met een pluktuin en een kas. 

















Goed om te weten:

- Er is een kelder aanwezig van circa 16 m²;

- Het bestemmingsplan laat dubbele bewoning toe 
in de woonboerderij, alle vergunningen hiervoor 
dienen nog wel te worden aangevraagd. 

- Er wordt gebruik gemaakt van de 
ouderdomsclausle en de asbestclausule.




Ligging: Het dorp Noordeloos is gelegen in het 
logistieke middelpunt van de grote steden en heeft 
desondanks zijn landelijke karakter weten te 
behouden. Het dorp staat bekend als een gezellig en 
levendig dorp waar altijd wel bedrijvigheid is. 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. Een grotere 
plaats zoals Utrecht is met het openbaar vervoer en 
de auto in circa 30 minuten te bereiken.
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Ruime woonkamer 
met veel lichtinval en 
een stookpunt.
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De keuken verbindt meerdere delen 
van het huis en is hiermee het 
gezellige hart van de woning!
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De opkamer op de begane grond 
wordt momenteel gebruikt als 
slaapkamer. 



12



13



14



15



16



17



18



19



20



21



22



23



24



25



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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Plattegrond
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Plattegrond
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Kadastrale kaart
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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


