
Centrale ligging!
DORPSWEG 19, ZIJDERVELD

Zeer royale schuur van 190 m²



De makelaars
van deze woning
Onze makelaars helpen je graag met al jouw vragen over de woning. 
Bel 0345 63 21 00 of mail naar of gerald@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.

Gerald de Jong

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

2

https://www.instagram.com/vanekerenkuiper_makelaar/?hl=nl
https://www.vanekerenkuiper.nl/overons/


Kenmerken

De woonkamer 
beschikt over een 
massieve eikenvloer

Objectgegevens

Vraagprijs € 550.000 k.k.

Aanvaarding in overleg

Soort eengezinswoning

Type woning vrijstaande woning

Aantal kamers 7

Inhoud 530 m³

Perceeloppervlakte 810 m²

Gebruiksoppervlakte 
woonfunctie

145 m²

Bouwperiode 1951

Ligging aan rustige weg, vrij uitzicht

Tuin 2000 cm x 1000 cm

Positie hoofdtuin noordoost
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Omschrijving





- Vrijstaande woning gelegen op een ruim perceel.

- Royale schuur van totaal 190 m², ideaal voor een bedrijf of hobby aan huis!

- Zeer centrale ligging, binnen 2 minuten op de A2.

Deze vrijstaande woning is gelegen op een ruim 
perceel van 810 m², midden in het dorp Zijderveld. 
Het dorp is gemakkelijk bereikbaar en heeft een 
gunstige en zeer centrale ligging langs de A2, met 
goede verbinding naar de A15 en A27. Het woonhuis, 
welke dateert uit 1951, is in de loop der jaren flink 
verbouwd én uitgebouwd. Hierdoor is er een 
woonoppervlakte van ca. 145 m² gecreëerd, welke 
een legio aan mogelijkheden biedt. Het woonhuis 
beschikt over een halfopen keuken met diverse 
inbouwapparatuur, een royale woonkamer, een 
eetkamer, een bijkeuken op de begane grond en 
maar liefst 5 slaapkamers en een badkamer op de 

eerste verdieping. 




Het ruime perceel, beschikt onder andere over een 
zeer royale schuur (ca. 190 m²), een oprit met 
meerdere parkeerplaatsen, veel groen, diverse 
terrassen en leibomen. De woning is gelegen in het 
midden van het dorp. Met een snelle verbinding 
naar de snelwegen A2 en A27 en het openbaar 
vervoer heeft de woning een uiterst centrale ligging. 
Met 15 autominuten bent u in het centrum van 
Utrecht. In het dorp zelf is een basisschool gelegen.




Kortom: houdt u van het dorpse gevoel maar woont 
u toch graag centraal? Dan is een bezoek aan deze 
woning zeker de moeite waard!




Begane grond: zijentree; hal met trapopgang, 
separaat toilet met fonteintje en toegang tot de 
eetkamer en bijkeuken; eetkamer voorzien van een 
sfeervol stookpunt; bijkeuken met tuindeur, trapkast 

Royale schuur van totaal 190 m² 

4



en vaste kast t.b.v. de witgoedaansluitingen, MV-
opstelling en CV-opstelling; toegang tot de keuken; 
half open keuken in L-opstelling voorzien van een 
vaatwasser, een spoelbak, een 5-pits gaskookplaat, 
een afzuigschouw, een oven, een koelkast, een 
vriezer en een composiet werkblad; royale lichte 
woonkamer met erker en kelderkast; voorentree, hal 
met trapopgang meterkast en separaat toilet met 
fonteintje.




Eerste verdieping: overloop met dakvenster; 
slaapkamer met dakkapel en dakterras; 
slaapkamer met dakkapel en toegang tot de 
bergvliering; slaapkamer met dakkapel; 
slaapkamer; nette badkamer voorzien van een 
ligbad, toilet, wastafel, royale inloopdouche, 
designradiator, 2 dakkapellen, een dakvenster en 
vloerverwarming; via een tweede deur in de 
badkamer wordt een tussenoverloop bereikt. Hier 
bevindt zich de tweede trap naar beneden 
(zijentree), een dakvenster en toegang tot de 
ouderslaapkamer; ouderslaapkamer met dakkapel 
en airco.




Tuin:

- De voorzijde met eigen oprit biedt ruimte voor het 
parkeren van meerdere auto's op eigen terrein.

- Voortuin met gazon en terras.

- De achter-/zij tuin is aangelegd met diverse 
terrassen, leibomen, een overkapping en een gazon. 

Hier kun je op elk moment van de dag genieten van 
een zon- of een schaduwplek.

- De tuin is keurig aangelegd en verzorgd.

- Er zijn twee watertappunten aanwezig.




Algemeen:

- De woonkamer beschikt over een massief houten 
vloer.

- Het geheel is keurig onderhouden.

- Het woonhuis is grotendeels geïsoleerd.

- In de loop der jaren hebben er diverse 
verbouwingen plaatsgevonden.

- De royale schuur is verdeeld in een werkplaats, 
opslag en een inpandige tuinschuur.

- De schuur beschikt over een vliering, 2x 
openslaande deuren, een eigen groepenkast, 
elektra, water, krachtstroom en een luchtverwarmer.




Ligging: Zijderveld is een klein dorp en de oudste 
nederzetting in de gemeente Vianen in de 
Nederlandse provincie Utrecht. Het landelijke dorp 
ligt in het noordoostelijk deel van de 
Vijfheerenlanden, niet ver van het Schoonrewoerdse 
Wiel. Zijderveld heeft enkele historische boerderijen.




Het dorp is erg centraal gelegen in Nederland en 
ligt nabij de uitvalswegen A2/A27 en op 15 
autominuten van Utrecht en 's-Hertogenbosch.
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Het woonhuis beschikt 
over een halfopen 
keuken met diverse 
inbouwapparatuur en 
een royale woonkamer
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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. 
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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

