
Rust, ruimte en 
uitzicht! 
LAGE GIESSEN 30, HOORNAAR

Ruim perceel van 1.610 m²!



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 mark@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

De woning bevindt 
zich op een 'eiland' 
in de waterpartijen 
en is omgeven door 
landerijen!

Objectgegevens

Vraagprijs € 650.000 k.k.

Aanvaarding in overleg

Soort bungalow

Type woning vrijstaande woning

Aantal kamers 4

Inhoud 520 m³

Perceeloppervlakte 1.610 m²

Gebruiksoppervlakte 
woonfunctie

98 m²

Bouwperiode 1963

Ligging aan water, aan rustige weg, vrij uitzicht, open 
ligging, landelijk gelegen



Omschrijving
Rust, ruimte en iedere avond een zonsondergang! Wat een fijne plek om te wonen, werken en ontspannen!




- Omringd door waterpartijen en landerijen

- Een ruim perceel van 1.610 m²

- Ruim en comfortabel bijgebouw (33 m²)

- 3 slaapkamers & ca. 98 m² woonoppervlak

De woning is grotendeels 
voorzien van HR++ glas!

Niet ver van het vestingstadje Gorinchem en aan de 
rand van de Alblasserwaard ligt deze vrijstaande 
bungalow in Hoornaar. Hoornaar biedt diverse 
voorzieningen zoals, een supermarkt, medisch 
centrum, winkels, basisscholen, een sportschool, 
tennis- en een voetbalvereniging. Deze bungalow 
stamt uit 1963, maar is de afgelopen jaren 
gerenoveerd een aangepast aan de 21e eeuw. De 
woning is uitgerust met een warmwaterboiler (150L) 
en 24 zonnepanelen, dus energiezuinig en klaar voor 
de toekomst! De woning is voorzien van een 
woonkamer en woonkeuken met prachtig uitzicht 
over de landerijen. 


De 3 slaapkamers zijn gelegen op de begane grond. 
De zolderverdieping biedt de mogelijkheid tot het 
creëren van een woonverdieping. Het bijgebouw is 
van alle gemakken voorzien en daardoor uitermate 
geschikt voor een praktijkruimte. De tuin is ruim en 
biedt veel privacy. Er worden kippen gehouden, er 
ligt een grote vijver en met een bootje dobber je zo 
weg over de waterpartijen. 




Kortom: De droom van ieder buitenmens!

























De globale indeling:




Begane grond: entree; hal met vaste trap naar de 
zolder en de meterkast; woonkamer met grote 
raampartij en een airco met verwarmfunctie; 
woonkeuken met openslaande deuren naar de tuin, 
voorzien van een inductie kookplaat, vaatwasser en 
spoelbak; toilet; badkamer met ligbad, wastafel en 
de witgoedaansluitingen; 3 slaapkamers.




Zolder: Hier bevindt zich de warmwaterboiler en 
zonnepanelen omvormer. 




Bijgebouw: entree; ruime hal met een wastafel; 
toegang tot de 2 kamers; badkamer met douche en 
sauna. Het bijgebouw is volledig geïsoleerd en 
voorzien van zonnepanelen.





























Buiten:

- Buiten kun je heerlijk vertoeven in de ruime tuin, 
welke rondom de woning is gelegen.

- Het fraaie sierhekwerk is onlangs vernieuwd.

- In de tuin staat een ruime houten schuur en een 
houten overkapping. 

- De tuin is voorzien van een groot kippenhok, 
kippenren en een vijver. 

- Het woonhuis bevindt zich als het ware op een 
eiland, omringd door de waterpartijen. 




Algemeen:

- Het woonhuis bevat 24 zonnepanelen en het 
bijgebouw 9 zonnepanelen.

- De woning is grotendeels voorzien van HR++ glas 
en kunststof kozijnen.

- Er is voldoende parkeergelegenheid op eigen 
terrein.

- De ramen op de begane grond zijn grotendeels 
voorzien van screens en horren. 

- De dakgoten zijn recent vervangen.



Ligging: 

Hoornaar ligt langs het riviertje De Kromme 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.



Het uitzicht vanuit de 
woonkamer over de 
landerijen is 
adembenemend! Een 
prachtige plek om 
iedere ochtend de zon 
te zien opkomen.



De woning is uitgerust met een 
warmwaterboiler (150L) en 24 
zonnepanelen, dus energiezuinig en 
klaar voor de toekomst!







































Bekijk uw

Bekijk de woning  >

nieuwe
droomwoning
op de website!



Plattegrond

Even binnenkijken? 

Klik hier om de 3D-Plattegrond 

te bekijken.



Plattegrond



Plattegrond



Plattegrond



Kadastrale kaart



Locatie op de kaart

Woont u binnenkort 
op deze locatie?”



Aantekeningen



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!



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



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


