
Ruime vrijstaande 
dijkwoning!
LINGEDIJK 191, OOSTERWIJK

In het mooie Linge landschap!



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 0183 67 29 92 of mail naar kimsmit@vanekerenkuiper.nl.

Midden in het werkgebied! 


U bent van harte welkom voor een kop koffie 


in onze twee moderne kantoren op goed 
bereikbare locaties in Leerdam en Gorinchem.

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 

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

Het ruime perceel 
van 3.500 m² en de 
prachtige locatie 
maakt dit huis 
uniek!

Objectgegevens

Vraagprijs € 845.000 k.k.

Aanvaarding in overleg

Soort woonboerderij

Type woning vrijstaande woning

Aantal kamers 8

Inhoud 823 m³

Perceeloppervlakte 3.535 m²

Gebruiksoppervlakte 
woonfunctie

202 m²

Bouwperiode 1955

Ligging vrij uitzicht, buiten bebouwde kom, landelijk 
gelegen
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Omschrijving



- Vrijstaande dijkwoning in het Lingelandschap op royaal perceel van 3500 m²!

- Heerlijk verwarmd zwembad in de achtertuin!

- Zeer ruime vrijstaande garage; geschikt voor diverse doeleinden!

- Maar liefst 7 slaapkamers aanwezig!

Het zwembad is verwarmd en 
heeft een houten vlonder!
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Heb je de grote tuin met het zwembad gezien? Wat 
een fijne plek om helemaal tot rust te komen!




Een vrijstaande dijkwoning gelegen op een 
schitterende locatie in het Lingelandschap van de 
Betuwe. Op loopafstand van het veerpontje naar 
Heukelum.

De woning is o.a. voorzien van een ruime 
woonkamer met houtkachel, een woonkeuken, maar 
liefst 7 slaapkamers waarvan één op de begane 
grond, een badkamer, een kelder en een vliering.

De grote vrijstaande stenen garage biedt voldoende 
mogelijkheid voor het parkeren van één of meerdere 

auto's of caravan, opslag en hobby's! Op de eigen 
oprit kunnen meerdere auto's worden geparkeerd.

Het geheel is gesitueerd op 3500 m² eigen grond. 
De diepe tuin met verwarmd zwembad en vrije 
uitzicht is wat dit huis écht bijzonder maakt! Het 
zwembad is omringd door een mooie houten 
vlonder. Daarnaast is een houten berging met 
overkapping geplaatst, een heerlijke plek om te 
bbq-en op een zomerse middag! Er zijn meerdere 
terrassen op verschillende plekken in de tuin 
waardoor je altijd een heerlijke plek in de zon of 
schaduw uit kunt kiezen. 




Kortom: ruimtelijk wonen in een schitterend 
landschap met de mogelijkheid voor werken aan 
huis, hobby's en ontspanning!













De globale indeling:




Begane grond: In de ruime hal bevinden zich de 
meterkast, modern toilet met fonteintje, trap naar 
de kelder en naar de eerste verdieping. De hal geeft 
toegang tot de keuken, ruime slaapkamer en 
woonkamer. De keuken is voorzien van diverse 
inbouwapparatuur (waaronder een 4-pits 
kookplaat, afzuigkap, dubbele spoelbak, koelkast en 
combi oven) en biedt toegang tot de tuin. De ruime 
woonkamer in een L-vorm is gelegen aan de 
dijkzijde en voorzien van een sfeervolle openhaard. 
Ook via de woonkamer is de tuin bereikbaar middels 
een deur. De separate stook-/en wasruimte is 
vanaf buitenzijde te bereiken.




Eerste verdieping: De ruime overloop geeft toegang 
tot de keurige badkamer (met dakkapel en voorzien 
van een douchecabine, wastafel met meubel, toilet 
en ligbad), 6 praktische slaapkamers, waarvan twee 
met dakkapel en vijf met ingebouwde kasten. De 
slaapkamers aan de achterzijde van de woning 
hebben een weids uitzicht over de landerijen! De 
bergvliering is toegankelijk middels een vaste trap.















Garage/schuur:

- Deze biedt de mogelijkheid voor het parkeren van 
auto('s), caravan, etc.

- Er is een zeer ruime vliering bereikbaar middels 
een losse trap. 

- Op het dak zijn 14 zonnepanelen gesitueerd.

- Er is een aparte groepenkast aanwezig.




Tuin:

- De achtertuin bestaat uit een zeer groot gazon, 
diverse borders met beplanting en terrassen.

- Het verwarmde zwembad is omringd door houten 
vlonders.

- Het perceel kenmerkt zich door het weidse uitzicht 
over de landerijen en de fruitbomen.

- Parkeergelegenheid voor meerdere auto's op 
eigen terrein.

- In de plantenborders rondom het huis is een 
beregeningsinstallatie aangelegd. 

- In de tuin aan de achterzijde staat een broeikas. 




Algemeen:

- Het woonhuis is voorzien van glas-, dak-, muur- en 
vloerisolatie.

- In het bezit van een definitief energielabel C.

- Grotendeels voorzien van kunststof kozijnen, 
ramen en deuren.

- Het zwembad is aangelegd in 2013. 

- De kozijnen van het woonhuis zijn in 2021 voor het 
laatst geschilderd. 




Ligging:

Oosterwijk is een prachtig en rustiek plaatsje nabij 
de rivier De Linge, gesitueerd op enkele minuten van 
het centrum van Leerdam. Een afwisselend 
landschap van weilanden, boomgaarden, grienden 
en rietvelden omringt de vier kernen van de 
gemeente. In het verleden behoorde Oosterwijk tot 
het naar het westen gelegen Kedichem, vandaar de 
naam. Later is Oosterwijk met een herindeling bij 
Leerdam geplaatst. Door de centrale ligging in het 
land zijn steden als Utrecht (30 km), Gorinchem (12 
km) en 's-Hertogenbosch (35 km) goed bereikbaar.
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De woning is voorzien 
van een ruime 
woonkamer met een 
sfeervolle houtkachel!
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Het woonhuis is grotendeels 
voorzien van kunststof kozijnen, 
ramen en deuren.
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Bekijk uw

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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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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Het geld 

regelen voor uw 
droomhuis 

doet u niet alleen.

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
Beatrixlaan 2a

4213 CJ  Dalem



0183 67 29 92

Voorwaartsveld 5a

4142 DA  Leerdam



0345 63 21 00
info@vanekerenkuiper.nl
vanekerenkuiper.nl


