
Uniek wonen met 
prachtig uitzicht!
LINGEDIJK 15, GELLICUM



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@vanekerenkuiper.nl.

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-Geldermalsen & Papendrecht.

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

Gaat u binnenkort 
genieten van deze 
prachtige en 
zonnige tuin?

Objectgegevens

Vraagprijs € 975.000 k.k.

Aanvaarding in overleg

Soort eengezinswoning

Type woning vrijstaande woning

Aantal kamers 8

Inhoud 753 m³

Perceeloppervlakte 1.795 m²

Gebruiksoppervlakte 
woonfunctie

192 m²

Bouwperiode 1995

Ligging aan rustige weg, vrij uitzicht, open ligging, aan 
vaarwater

Positie hoofdtuin zuidwest
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Omschrijving
Royaal en vrijstaand wonen op een unieke locatie aan de Linge!

 

- Geniet op dit unieke adres van maar liefst 1.795 m2 eigen grond!

- Lingedijk 15 biedt daarnaast een eigen oprit, een schuur, een balkon en een schitterende tuin!

- De woning is gelegen in het pittoreske Lingedorp Gellicum, dichtbij uitvalswegen als de A2 en A15.

- Deze heerlijke woning (1995) biedt 3 slaapkamers, een ruime praktijkruimte en een kelder.

Bij binnenkomst treft u deze 
unieke indeling!
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Op zoek naar rust, een riante tuin, die praktische 
schuur met carport, een eigen aanlegsteiger en 
ruimte voor die gedroomde wijnkelder? Zoek niet 
langer: Lingedijk 15 te Gellicum heet u vriendelijk 
welkom! De fraaie woning gelegen aan de Linge is 
nog relatief jong (1995) maar biedt een stijlvol 
aanzicht mét karakter. Gaat u mee? Dan nemen we 
een kijkje achter de prachtige gevel van dit uniek 
object!

 









De globale indeling:

 

Begane grond: na het betreden van de keurige 
voortuin heeft u toegang tot de hal. De hal biedt 
toegang tot de toiletruimte en is uitgevoerd met een 
trap naar de eerste verdieping. Bij het verlaten van 
de hal worden we direct verrast! Vanaf dit punt zien 
we links de woonkeuken, rechts de zitkamer en 
onder ons de tuinkamer met openslaande deuren 
die toegang geven tot de werkelijk prachtige, 
verzorgde tuin! De woonkeuken, gelegen aan de 
voorzijde van de woning (op dijkniveau), beschikt 
over een keuken in hoekopstelling. De keuken biedt 
veel opbergruimte en diverse inbouwapparatuur. 
Op hetzelfde niveau treffen we de gezellige 
zitkamer met open haard. Vanuit deze kamer heb je 
een schilderachtig uitzicht op de Linge, prachtig! De 
zitkamer biedt eveneens toegang tot het balkon, 
gelegen aan de achterzijde van de woning.







De lager gelegen tuinkamer biedt allereerst ruimte 
voor een heerlijke zithoek met toegang tot & uitzicht 
op de schitterend aangelegde tuin. Wat een 
heerlijke plek om tot rust te komen!




Souterrain: Wanneer we verder naar beneden lopen 
komen we in het souterrain uit. Hier treffen we een 
ruime slaapkamer met toegang naar de tuin en 
aangesloten een inloopkast & badkamer voorzien 
van een ligbad, dubbele wasbak, toilet en douche. 
Verder is op deze verdieping de bijkeuken gevestigd, 
hier zijn de witgoedaansluitingen gesitueerd. Als 
laatste ruimte hebben we hier nog een ruime kamer 
welke ook weer toegang geeft naar de tuin en een 
heuse 'wijn' kelder. Deze laatste kamer zou een 
mooie ruimte zijn voor bijvoorbeeld een 
thuiswerkplek of atelier!




Eerste verdieping: Op de bovenste verdieping van 
deze verassende woning treffen we een ruime 
overloop (waar de CV-ketel is gesitueerd) met 
aangrenzend twee slaapkamers en nog een 
badkamer. Deze is voorzien van een douche, toilet 
en wastafel. Vanaf deze verdieping heeft u middels 
de dakramen een prachtig uitzicht over de 
omliggende landerijen! 











Goed om te weten:

- Het bijbehorende stuk grond aan het water heeft 
een vergunning voor een ligplaats van een boot tot 
15 meter.




Ligging: Ligging: Het rustige dorp Gellicum maakt 
deel uit van de gemeente West Betuwe en ligt 
centraal in het Betuwse rivierenlandschap aan de 
rivier de Linge. In de directe omgeving zijn er scholen 
en fraaie recreatiemogelijkheden, zoals zwembad/ 
camping, Het Betuwestrand, natuurgebieden, zoals 
het prachtige landgoed "Mariënwaerdt" en het Fort 
van Asperen. Het dorp heeft een gemoedelijke sfeer 
en beschikt over een rijk verenigingsleven. Gellicum 
is gunstig gesitueerd ten opzichte van belangrijke 
Oost-West (A15) en Noord-Zuid (A2) verbindingen 
waardoor steden als Arnhem, Amsterdam, 
Rotterdam en Eindhoven binnen een uur te bereiken 
zijn. Gellicum ligt op zes autominuten van Leerdam 
dat is voorzien van een bruisend stadscentrum en 
van een station gelegen aan de Merwedelinge lijn. 
Negen autominuten de andere kant op ligt 
Geldermalsen met een station aan de spoorlijn Den 
Bosch-Utrecht.
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Bekijk uw

Bekijk de woning  >

nieuwe
droomwoning
op de website!
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Plattegrond
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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


