
Ruime woonark op 
een fraaie plek!
KANAAL VAN STEENENHOEK ZZ 6, GORINCHEM



De makelaar
van deze woning
Onze makelaars helpen je graag met al jouw vragen over de woning. 

Flexibel en goed bereikbaar!
 Onze 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 4 
moderne kantoren op goed 
bereikbare locaties in Leerdam, 
Dalem-Gorinchem, Culemborg 
& Papendrecht.

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.

0183-672992

Mark Bikker
mark@vanekerenkuiper.nl

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

Zie jij jezelf hier 

al wonen?

Objectgegevens

Vraagprijs € 475.000 k.k.

Aanvaarding in overleg

Soort woonboot

Type woning vrijstaande woning

Aantal kamers 4

Inhoud 678 m³

Gebruiksoppervlakte 
woonfunctie

156 m²

Bouwjaar 1999

Ligging aan vaarwater

Tuin 18 m x 25 m

Positie hoofdtuin zuidoost



Omschrijving

Ruime woonark op een fraaie plek nabij het centrum van Gorinchem.




- Met royale tuin op het vaste land (huur)

- 2 woonlagen en voorzien van een betonnen bak

- 1 slaapkamer & circa 156 m² woonoppervlak.




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, in de buurt van de 'Lange Brug'. 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 unieke elementen zoals een ronde 
vide in de hal. Het geheel is voorzien van onder andere een lichte riante living, een keuken, een bijkeuken, een slaapkamer 
en een badkamer. De bovenliggende verdieping is wellicht wel de grootse verrassing van de ark; de ronde vide zorgt voor 
een indrukwekkende binnenkomst in de woonark en boven heb je een adembenemend uitzicht! Bij de ark is er een ruime 
tuin (op huurgrond), voorzien van een heerlijk terras, twee houten tuinhuisjes en een loopbrug naar de ark. Parkeren is 
mogelijk middels aan parkeervergunning aan de dijk. 















De globale indeling:




Begane grond: entree in de hal met ronde vide, trapopgang, toilet en de keuken. De keuken beschikt over een 4-pits 
inductiefornuis met oven, afzuigkap, koelkast en een 1,5 spoelbak. De ark heeft een haard en wordt verwarmd door hete 
lucht ventilatie. Via de gang is de bijkeuken, badkamer en de ruime slaapkamer te bereiken. In de bijkeuken is de CV-
opstelling (2021), witgoedaansluiting en stoppenkast gesitueerd. De badkamer is voorzien van een ligbad, douche, wasbak 
en een toilet. De ruime slaapkamer geeft toegang naar buiten en naar de berg/technische ruimte onder de woonark.




Eerste verdieping: de ruime & lichte bovenverdieping met was meubel kan goed gebruikt worden als bijvoorbeeld een 
thuiskantoor of atelier. De vele ramen geven een mooi uitzicht over het water. Door middel van een schuifdeur is het dak 
van de woonark te bereiken.




Goed om te weten:

- Parkeren kan aan de dijk met een parkeervergunning;

- Ruime voortuin van circa 25 meter breed en 18 meter diep;

- In de voortuin zijn er twee houten tuinhuisjes (11 m² & 5 m²), deze zijn voorzien van elektra;

- Er is een buitenkraan aanwezig;

- De huurprijs van de ligplaats bedraagt ca. €1.518 per jaar;

- De tuin is op huurgrond, eigendom van Waterschap Rivierenland. De huurprijs is bedraagt thans ca. € 773,- per jaar;

- De woonark is geheel voorzien van HR+ glas & de ark is van buiten afgewerkt met 'western red ceder' hout, dit vergt 
technisch geen tot nauwelijks onderhoud en geeft een natuurlijke vergrijzing. 

- Niet-bewoners clausule is van toepassing.




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, het voormalige stadhuis met de bijbehorende pittoreske markt en 
natuurlijk de vele karakteristieke straatjes en steegjes. Gorinchem heeft zich ontwikkeld tot een stad met allure en telt 
meer dan 35.000 inwoners. Met zowel aansluitingen op de A15 als de A27 zijn grote steden, zoals Utrecht, Rotterdam en 
Breda gemakkelijk bereikbaar. Op ongeveer 5 minuten loopafstand sta je op het treinstation of in het centrum.



































Bekijk jouw

Bekijk de woning  >

nieuwe
droomwoning
op de website!

www.vanekerenkuiper.nl/aanbod


Plattegrond



Plattegrond



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

De Wederik 2

Papendrecht



078 615 99 60

http://www.vanekerenkuiper.nl

