
Voormalige 
stadsboerderij!
VOORSTRAAT 74, ASPEREN

Creeër uw eigen woondroom



De makelaars
van deze woning
Onze makelaars helpen je graag met al jouw vragen over de woning. 
Bel 0345 62100 of mail naar mark@vanekerenkuiper.nl.

Flexibel en goed bereikbaar!
 Onze 6 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 twee 
moderne kantoren op goed 
bereikbare locaties in Leerdam 
en Dalem-Gorinchem.

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.

Mark Bikker

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

Prachtige hoge 
plafonds en glas-in-
lood kenmerken dit 
karakteritieke 
pand.

Objectgegevens

Vraagprijs € 675.000 k.k.

Aanvaarding in overleg

Soort herenhuis

Type woning tussenwoning

Aantal kamers 5

Inhoud 2.235 m³

Perceeloppervlakte 843 m²

Gebruiksoppervlakte 
woonfunctie

166 m²

Bouwperiode 1880

Ligging in centrum, vrij uitzicht

Tuin 34,6 meter x 13,7 meter

Positie hoofdtuin zuidwest
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Omschrijving







- Karakteristiek voormalige stadsboerderij.

- Een unieke kans om uw eigen woondroom te realiseren!

Dit schitterende karakteristieke pand, gelegen op 
een fraaie locatie in de oude stadskern van het 
pittoreske Asperen, biedt veel ruimte en een legio 
aan mogelijkheden! De voormalige stadsboerderij 
dateert uit 1880. Het geheel bestaat uit een voor- en 
achterhuis met een totale inhoud van 2.235 m³, 
gelegen op een perceel van 843 m². Het perceel is 
aan de achterzijde ontsloten via de stadswal, waar 
op eigen terrein geparkeerd kan worden. Het 
voorhuis beschikt over een woonkamer, een keuken 
met een toilet- en wasruimte, een slaapkamer 
(voormalige voorkamer) en biedt via de woonkeuken 
toegang tot het achterhuis. In het achterhuis, de 

voormalige stal welke nog intact is, valt een 
prachtige woonruimte te realiseren. De eerste 
verdieping van het voorhuis herbergt drie 
slaapkamers en een badkamer.




Het oppervlak van het geheel in combinatie met alle 
karakteristieke details, waaronder de oude houten 
balken, het glas-in-lood en de hoge plafonds, biedt 
een ideale basis om hier uw woondroom te 
realiseren! Het pand leent zich bijzonder goed voor 
bijvoorbeeld het combineren van wonen en werken, 
mantelzorg of een hobby aan huis.




De achtertuin is gelegen op het zuidwesten. Hier zijn 
momenteel diverse opstallen gesitueerd, waaronder 
een stal, een royaal halfopen overdekt deel en 2 
afsluitbare boxen.




Het geheel nodigt u uit om een kijkje te nemen!





De voormalige stal is om te 
toveren in woonruimte.
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Globale indeling 




Begane grond:

U betreedt het woonhuis via de voordeur in het 
midden van het voorhuis. De hal geeft toegang tot 
alle vertrekken op de begane grond. De woonkamer, 
gelegen aan de voorzijde van de woning heeft 
fraaie hoge plafonds, ramen met glas-in-lood en 
een schouw met een gashaard. Via de woonkamer is 
de keuken te bereiken, deze beschikt over 
(eenvoudige) apparatuur en geeft toegang tot het 
was/toiletruimte en het achterhuis (stal). In het 
achterhuis, hier is alles uit de voormalige stal intact 
gebleven. Hier is valt een prachtige en eigentijdse 
woonruimte te creëren. Verder zijn via de centrale 
hal op de begane grond de bijkeuken en de 
slaapkamer met wastafel te bereiken.




Eerste verdieping voorhuis:

De eerste verdieping is te bereiken via een vaste 
trap vanuit de centrale hal op de begane grond. Op 
deze verdieping zijn 3 slaapkamers gesitueerd, allen 
voorzien van ruime vaste kasten. Daarnaast bevindt 
zich op de verdieping een badkamer, voorzien van 
een ligbad en een wastafel. De bovengelegen riante 
bergzolder is te bereiken via een vlizotrap.




Tuin:

De achtertuin is gelegen op het zuidwesten en is aan 
de achterzijde bereikbaar via de stadswal. Hierdoor 

is er parkeergelegenheid op eigen terrein. Op het 
achterste deel van het perceel zijn diverse opstallen 
gesitueerd, waaronder een stal, 2 afsluitbare boxen 
en een groot deel dat overdekt wordt door kap.




Algemeen:

- Het geheel heeft thans een woon- en industriële 
bestemming.

- Naar eigen wens volledig te renoveren.




Ligging:

De gemeente West Betuwe ligt centraal in het land 
tussen de rivieren de Linge en de Waal. De 
gemeente behoort tot de provincie Gelderland. Het 
dorp Asperen telt momenteel ca. 3.220 inwoners. 
Asperen is een oud stadje, waarvan de eerste 
schriftelijke vermelding stamt uit het jaar 893. De 
middeleeuwse ommuring, de waterpoort en de 
kerktoren bepalen het karakteristieke beeld van de 
plaats. In de vorige eeuw zijn in het landelijk gebied 
rond Asperen als onderdeel van de Hollandse 
Waterlinie een aantal forten aangelegd. Zoals het in 
1847 gereedgekomen Fort Asperen, Fort Diefdijk en 
Fort Nieuwesteeg. Het stadje Leerdam, met alle 
dagelijkse voorzieningen, is gelegen met slechts 2,5 
km gelegen op fietsafstand. Grotere steden als Den 
Bosch, Utrecht en Rotterdam zijn binnen 30 
autominuten te bereiken. Amsterdam bereik je 
binnen 55 autominuten. Een fijne centrale ligging 
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Bekijk jouw

Bekijk de woning  >

nieuwe
droomwoning
op de website!
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Plattegrond

Even binnenkijken? 

Klik hier om de 3D-Plattegrond 

te bekijken. 

Even binnenkijken?

Klik hier om de virtuele tour te bekijken 
van deze woning via Matterport.
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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

Woon je binnenkort 
op deze locatie?”
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Aantekeningen
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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!
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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

vanekerenkuiper.nl

http://www.vanekerenkuiper.nl

