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Kenmerken van de woning

Type Karakteristieke vrijstaande woning / legio nieuwbouwmogelijkheden

Woonoppervlakte 153 m²

Perceeloppervlakte 710 m²

Inhoud 550 m³

Bouwjaar 1929

Tuin Schitterend gelegen aan het riviertje De Giessen, achtertuin op het zuiden

Verwarming Gaskachels

Isolatie Géén isolatie



Schitterend gelegen op een riante kavel van 710 m² direct aan het 
riviertje De Giessen met de achtertuin op het zonnige zuiden, 
karakteristieke vrijstaande woning uit 1929 / legio 
nieuwbouwmogelijkheden




De Oudkerkseweg 3 in Giessenburg, gelegen in de kern van Giessen-Oudekerk, is een geweldige kans 
voor diegene die op zoek zijn naar een goud plekje aan het water. Op dit moment staat op de kavel 
een karakteristieke vrijstaande woning die nog in een authentieke staat verkeert. Om aan 
hedendaagse wooneisen te voldoen, dient de woning grondig gerenoveerd en verduurzaamd te 
worden.






 NIEUWBOUW / LOCATIE




De kavel heeft royale afmetingen in de lengte / breedte en het bouwvlak van de woning is groot 
waardoor je de woning ideaal op de kavel kunt positioneren. Deze locatie biedt daardoor legio 
mogelijkheden voor het bouwen van de woning die u wilt...laat uw architect er een mooi ontwerp van 
maken! 




De locaties worden schaars aan De Giessen. Als je op een dag of avond door de lintbebouwing rijdt of 
wellicht vaart, dan kom je tot de conclusie dat er nog maar weinig echt mooie locaties over zijn. De 
Oudkerkseweg 3 is zo'n locatie waarbij eigenlijk alles aan klopt. Zoals eerder benoemd de ruime 
mogelijkheden binnen het bestemmingsplan (neem contact met ons op voor de uitgebreide info 
daarvan), de lengte en breedte van de kavel is riant (zie situatietekening voor de afmetingen) en de 
ligging aan de voor- en achterzijde van de woning is mooi. Aan de achterzijde kijk je op het 
recreatiepark van De Giessenburg en aan de voorzijde op de bestaande bouw en de historische kern 
van Giessen-Oudekerk. 




Een eventueel bodemonderzoek, mogelijke sanering van de grond, het slopen van de woning en de 
mogelijke aanwezigheid van asbest, komt voor rekening en risico van de koper. Voor zover bekend bij 
de verkoper is er géén olietank of septictank aanwezig in het perceel. 






 BESTAANDE WONING




Indeling begane grond: entree aan de voorzijde met ruime hal, trap en meterkast. Aansluitend de 
woonkamer aan de voorzijde, keuken achterzijde met toegang tot kelder, 3 slaapkamers, hal 
achterzijde en eenvoudige badkamer. In de kelder zit de gasmeter.

De 1e Verdieping is één grote open ruimte met aan de voorzijde een dakkapel en aan de achterzijde 2 
kleine dakramen. Nokhoogte circa 4,90 m.




De binnenwerkse totaalmaten van de woning zijn 10,55 x 8,20 m (breedte x diepte).



































Bouwaard / kenmerken 




-Bouwjaar 1929

-Traditioneel gebouwd

-De woning staat scheef (hangt naar de achterzijde, richting De Giessen)

-Houten vloeren, zowel begane grond als 1e Verdieping

-Gevels: steensmuren met knipvoeg

-Kozijnen: houten kozijnen met enkel glas

-Dak: type schilddak, houten kapconstructie met houten spanten en dakbeschot in het zicht

-Verwarming: 2 x gaskachel in woonkamer en keuken, géén centrale verwarming en radiatoren 
aanwezig in de woning

-Warm water: keukengeiser

-Isolatie: géén isolatie

-Energielabel: n.t.b.

-Woonoppervlakte circa 153 m²

-Kelder: 8 m² (2 x 3,80 m), hoogte 1,80 m

-Inhoud circa 550 m³

-Er is een oude betonnen beschoeiing aanwezig waar houten palen voor geslagen zijn

-In de koopovereenkomst zal een asbestclausule, ouderdomsclausule en niet zelf-bewoningsclausule 
worden gezet (verkoop geschiedt door executeur, eigenaar is overleden)

















"Schitterend gelegen aan 
het riviertje De Giessen 
met de tuin op het 
zonnige zuiden"



"Gelegen in de kern van 
Giessen-Oudekerk




Een aantal foto's van de 
binnenzijde"



"De zolder is nu één grote 
open ruimte met de 
kapconstructie in het 
zicht"



















Kadastrale kaart



Plattegrond
Begane grond



Plattegrond
1e Verdieping



Plattegrond
Kelder



Situatie



Afmetingen van de kavel



Bestemmingsplankaart



Ervaren en ondernemende 
makelaars 

Belangrijk bij het verkopen 

van een woning is dat u kiest 

voor ervaren, ondernemende 
makelaars. Wij zijn een team met 
veel ervaring in het vak. 

Jantine Bruinenberg-Muilwijk (1981) is werkzaam in de

makelaardij sinds 2000 en Daniël Overduin (1980) sinds

2004. Wij hebben ieder al meer dan honderden woningen

verkocht in uw regio! 

Indien u de overstap van uw huidige koopwoning naar een

toekomstige woning gaat maken, verzorgen wij voor u gratis

een waardebepaling van uw huidige woning. Deze waarde

kunt u vervolgens gebruiken voor bijvoorbeeld de

berekening van uw hypotheek.

Waardebepaling

www.overduinmakelaardij.nl

Dorpsstraat 28

3381 AG Giessenburg

Beoordeling

9,3

Interesse in 

deze woning?

Neem contact op!

t:

e:

0184-654010

info@overduinmakelaardij.nl

Lokale marktkennis:	

Deskundigheid:	

Service & begeleiding:	

Prijs & kwaliteit:	

9,2

9,3

9,5

9,3

Onze opdrachtgevers beoordelen ons gemiddeld

met maar liefst een 9,3! Een cijfer waar we méér 


dan trots op kunnen zijn. 

Makelaarsbeoordelingen 

“�Een sterk en doortastend team! Ze weten waar ze

mee bezig zijn, zien de markt en weten daar juist op te

reageren. Bedankt Daniel en Jantine, het was fijn om

met jullie ons huis te verkopen.”








“�We zijn vriendelijk en persoonlijk goed geholpen het

contact was duidelijk en alles goed geregeld, er werd

adequaat en direct gereageerd op biedingen/

onderhandelingen. Goede inschatting van de

marktwaarde.”

Kijkt u op onze website voor de volledige 
beoordelingen van al onze opdrachtgevers!



Dorpsstraat 28  


Giessenburg

T: 	0184-654010



E: 	info@overduinmakelaardij.nl



I: 	  www.overduinmakelaardij.nl


