
Vrijstaand wonen 
op een riant 
perceel!

DIEFDIJK 6, SCHOONREWOERD



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-
Geldermalsen & 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.

0345-632100

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

Ziet u zich hier 

al wonen?

Objectgegevens

Vraagprijs € 800.000 k.k.

Aanvaarding in overleg

Soort woonboerderij

Type woning vrijstaande woning

Aantal kamers 8

Inhoud 601 m³

Perceeloppervlakte 13.870 m²

Gebruiksoppervlakte 
woonfunctie

168 m²

Bouwjaar 1890

Ligging open ligging, buiten bebouwde kom, vrij 
uitzicht, rustig gelegen

Tuin tuin rondom, boomgaard en achterliggend 
perceel 11.140 m²



Omschrijving

Met een perceel van bijna 14.000 m², een eigen boomgaard en een rietgedekte woonboerderij kan je hier alle kanten op! 




- Woonboerderij met 5 slaapkamers en de mogelijkheid tot gelijkvloers wonen.

- Meerdere houten schuren en een ruime stenen schuur (oude koeienstal)

- Circa 168 m² woonoppervlak & ruim 330 m² aan bijgebouwen. 




Wat een unieke plek met enorm veel mogelijkheden! Dit is de ultieme kans om jouw (woon)droom te vervullen. De grootte 
van het perceel en de rustgevende ligging maken het ideaal voor de weidse tuin- en dierenliefhebber. Zo kan je elke dag 
genieten van de ruimte, rust en het prachtige uitzicht over de polders. Wil je de rust afwisselen met de drukte van de stad, 
dan kan je de omliggende dorpjes bezoeken en met de auto ben je binnen een half uur in het centrum van Utrecht.























De globale indeling




Begane grond: de woning is toegankelijk middels twee entrees, de officiële hoofdingang is verder voorzien van een vaste 
wenteltrap naar de eerste verdieping, een separaat  toilet en kastruimte. De andere mogelijkheid om de woning te 
betreden is middels de bijkeuken waar tevens de witgoedaansluiting en de geiser is bevestigd.  In totaal bevinden zich op 
deze verdieping drie slaapkamers, 2 toiletten, een badkamer met ligbad en wasbak, meerdere bergkasten, leefruimtes 
opgedeeld in een woonkamer, familiekamer en eetkamer en een dichte keuken met spoelbak, 4-pits gasfornuis en 
afzuigkap. 




Eerste verdieping: bereikbaar via vaste trap; overloop met bergruimte en 2 Velux dakramen, toegang tot de laatste twee 
slaapkamers met diverse bergruimte.




Buiten: 

- De stenen schuur (in het verleden in gebruik als koeienstal) is opgedeeld in meerdere secties met ieder een eigen ingang. 
Het oude bakhuisje is op dit moment in gebruik als sauna. 

- Royale houten schuur, opgedeeld in 3 delen met ieder een eigen toegangsdeur en vliering (voormalige hooizolder). 

- Aan de houten schuren is een stenen zaaltje gerealiseerd met aanrechtblad, toilet en toegang tot de silo. 




Goed om te weten:

- Verwarming wordt in de eetkamer voorzien door een houtkachel en airco, de zitkamer is te verwarmen middels een 
houtkachel en pelletkachel. De warmwatervoorziening wordt verzorgd door een geiser.

- Een aantal ramen op de begane grond zijn voorzien van rolluiken. 

- Er is een zelfstandige aansluiting op propaangas. De gasleiding is tot net voor de woning aangelegd en kan verder 
aangelegd worden de woning in.  

- De woning is traditioneel gebouwd. De begane grondvloer is gedeeltelijk van beton en gedeeltelijk van hout, de 
verdiepingsvloer is van hout. Het dak is gedekt met riet.

- De woning is nog grotendeels voorzien van enkel glas. 



Clausules van toepassing:

- Ouderdoms- en asbest clausule. 




Ligging: In dit rivierengebied leefde men eeuwenlang in voortdurende angst voor het water. De bewoners kropen met hun 
huizen dicht tegen de oeverwal aan. Maar ze konden de dijken niet vertrouwen en ze vertrouwden hun buren nog minder. 
Uit wantrouwen en voorzorg wierpen ze dammen op en bouwden dijken dwars door de polder, zoals de Diefdijk, om zich 
tegen het water uit Gelderland te beschermen. De Diefdijk uit de 13e eeuw houdt trouwens nog steeds het water tegen, het 
is een primaire waterkering. Deze dijk beveiligt Holland. De A2 loopt er wel dwars doorheen, maar die kan gesloten worden 
met een grote stalen schuif. Dit was ten tijde van de wateroverlast in 1995 nog bijna nodig.




Schoonrewoerd is sinds 1984 een dorp in de gemeente Leerdam en heeft circa 1600 inwoners. Het sfeervolle dorp is bekend 
van het Schoonrewoerdse Wiel, het grootste wiel van Nederland. Deze wiel is ontstaan bij een dijkdoorbraak in 1573. 
Schoonrewoerd is gesitueerd in een mooie groene woonomgeving, centraal in het land. In de nabije omgeving is de A2 
(Utrecht-'s Hertogenbosch) bereikbaar. Op enkele minuten treft u het centrum van Leerdam, met diverse winkels, scholen 
en sportvoorzieningen.
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Bekijk jouw

Bekijk de woning  >

nieuwe
droomwoning
op de website!

www.vanekerenkuiper.nl/aanbod


Plattegrond



Plattegrond



Plattegrond



Plattegrond



Kadastrale kaart



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

