
Halfvrijstaande 
woonboerderij!
DORPSWEG 128 1, HOORNAAR

Maar liefst 5 slaap- kamers!



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 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

De woning beschikt 
over een grote 
woonkeuken met 
de originele 
schouw!

Objectgegevens

Vraagprijs € 515.000 k.k.

Aanvaarding in overleg

Soort woonboerderij

Type woning halfvrijstaande woning

Aantal kamers 7

Inhoud 759 m³

Perceeloppervlakte 400 m²

Gebruiksoppervlakte 
woonfunctie

195 m²

Bouwperiode 1880

Ligging in het centrum

Tuin rondom
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Omschrijving
Halfvrijstaande karakteristieke woonboerderij met veel authentieke details en een speelse indeling!




- Grote woonkeuken met de originele schouw en tegelwerk

- Fraaie stenen schuur met rieten kap

- 5 slaapkamers en circa 195 m² woonoppervlak

Op loopafstand van de woning 
vind je diverse voorzieningen! 
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Deze mooie halfvrijstaande woonboerderij is 
gesitueerd in het centrum van het gezellige dorp 
Hoornaar. De boerderij dateert uit 1880 en staat op 
een perceel van 400 m². Het geheel beschikt over 
een ruime en gezellige woonkeuken en woonkamer, 
een keurige bijkeuken, 5 royale slaapkamers, een 
badkamer en een kelder. Aan de voorzijde van het 
perceel is privé parkeergelegenheid gecreëerd voor 
2 auto's, aan de achterzijde bevindt zich een 
gezellige tuin en zonovergoten terras met voldoende 
privacy. 







Aan de voorzijde is een mooie siertuin aangelegd 
met fruitbomen en aan de zijkant van het 
woongedeelte vind je een heerlijk gazon om op te 
spelen. In 2012 is de fraaie stenen berging met 
overkapping gebouwd. De inhoud van de 
woonruimte omvat maar liefst ca. 759 m³, 
voldoende ruimte voor het hele gezin en werken aan 
huis!




Kortom: een unieke woning met veel charme!



























De globale indeling:




Begane grond: entree aan de achterzijde; hal met 
trapopgang en toegang tot de kelder en tussenhal; 
bijkeuken met witgoedaansluitingen en een 
keukenblok; opstap naar de tussenhal met CV 
opstelling, garderobe, separaat toilet met 
fonteintje; woonkamer; royale woonkeuken inclusief 
gasfornuis, afzuigkap en spoelbak en een 
voorraadkast.  




Tussenverdieping: overloop; royale master bedroom 
met een zitgedeelte en fraaie schouw en een opstap 
naar het slaapgedeelte. 




Eerste verdieping: overloop; 4 slaapkamers, 
waarvan 1 nu wordt gebruikt als tussenkamer/
hobbykamer en 1 als werkkamer. Eén van de 
slaapkamer beschikt over een grote dakkapel. De 
tussenkamer geeft toegang tot de badkamer met 
douche  en sauna combinatie, toilet en 
wastafelmeubel.



















Tuin:

- De tuin beschikt over een stenen berging en 
overkapping met een rieten kap.

- De achtertuin is voorzien van bestrating. De voor- 
en zijtuin zijn voorzien van borders, een groen gazon 
en fruitbomen.

- Het perceel beschikt over een oprit voor het 
parkeren van auto's op eigen terrein. 




Algemeen: 

- Zeer speelse indeling met diverse vertrekken op 
verschillende hoogte niveaus.

- De woonkamer, keuken en enkele slaapkamers zijn 
voorzien van fraaie eikenhouten vloerdelen. 

- Het buitenschilderwerk is recent op traditionele 
wijze uitgevoerd.

- De woning is grotendeels voorzien van dubbel glas 
of voorzetramen. 

- De rietenkap is in 2011 grotendeels vernieuwd.



Ligging:

Hoornaar ligt langs het riviertje De Giessen in de 
gemeente Molenlanden. De schilderachtige 
lintbebouwing, die het dorp kenmerkt, bevat veel 
oude boerderijen en woonhuizen. Van de vele 
poldermolens die de Alblasserwaard rijk is, vinden 
we een viertal rondom Hoornaar.




In het dorp vindt u een compleet 
voorzieningenniveau met betrekking tot de eerste 
levensbehoeften, medische zorg, twee basisscholen, 
een supermarkt en uitgebreide sportfaciliteiten. Op 
korte afstand vindt u het uitgebreide en gezellige 
stadscentrum van Gorinchem (minder dan 5 km). De 
centrale geografische ligging van Hoornaar vlakbij 
het knooppunt van de A-15 en A-27 bij Gorinchem is 
zonder meer gunstig te noemen. Steden als 
Rotterdam, Breda, Utrecht en ’s-Hertogenbosch zijn 
in ongeveer 30 autominuten bereikbaar. 
Amsterdam is slechts 45 minuten verwijderd.
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Deze karakteristieke 
woning beschikt over 
veel authentieke 
details en een speelse 
indeling! 
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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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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

