
Vrij & tussen het 
groen wonen!
GROENEWEG 26, HOORNAAR

Naar eigen wens te renoveren!



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 0345 63 21 00 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 
andere vrijstaande woningen in het buitengebied.

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

Omgeven door 
weilanden en 
water, wat een 
prachtig uitzicht!

Objectgegevens

Vraagprijs € 389.000 k.k.

Aanvaarding in overleg

Soort eengezinswoning

Type woning vrijstaande woning

Aantal kamers 3

Inhoud 415 m³

Perceeloppervlakte 340 m²

Gebruiksoppervlakte 
woonfunctie

119 m²

Bouwperiode 1985

Ligging aan rustige weg, vrij uitzicht
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Omschrijving
Vrijstaand & omgeven door groen wonen aan de rand van het dorp!




- Uitkijkend over de naastgelegen weilanden

- Gelegen op 340 m² perceel

- 2 slaapkamers & ca. 119 m² woonoppervlak!

Voldoende mogelijkheden, 

zie jij de potentie?
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Laat je creativiteit de vrije loop in deze vrijstaande 
woning op een prachtig plekje in Hoornaar! 
Kenmerkend voor dit dorp zijn de slingerende 
straatjes en leuke bruggetjes over het water. Deze 
woning is volledig naar eigen hand te zetten en zit 
vol met potentie voor vele jaren woonplezier! Creëer 
jij bijvoorbeeld extra ruimte door het plaatsen van 
een dakkapel of ga je voor een compleet andere 
indeling op de begane grond? 











Op de Groeneweg 26 bevindt je je op een mooie 
hoek net binnen de bebouwde kom van Hoornaar, 
recht tegenover de voetbalvelden. Met de 
faciliteiten van het dorp op enkele minuten afstand 
ontbreekt het deze locatie aan niets!




Kortom: Deze woning op een top locatie verdient 
wat liefde en aandacht maar kan worden 
omgetoverd tot een droomhuis. Wie grijpt deze 
kans? 

























De globale indeling:




Begane grond: entree; hal met 2 provisiekasten, een 
meterkast, een toilet en de afgesloten vaste 
trapopgangen naar de kelder en 1e verdieping. 
Woonkamer met open keuken en via 2 deuren 
toegang tot de achterzijde van de tuin. De 
slaapkamer op de begane grond is bereikbaar via 
een deur in de hal en een deur vanuit de 
woonkamer. 




Eerste verdieping: ruime overloop met bergruimte 
achter de knieschotten en een aanrechtblok met 
wasbak. Op deze overloop zijn ook de 
witgoedaansluitingen en CV-ketel gesitueerd. Vanaf 
de overloop bereik je ook de badkamer, deze is 
voorzien van een douche en toilet. De slaapkamer 
heeft aan beide zijdes knieschotten met bergruimte 
en 2 toegangsdeuren waardoor het door middel van 
het plaatsen van een tussenwand gemakkelijk te 
scheiden is naar 2 aparte slaapkamers.




Buiten:

- Perceel van 340 m² met de achterzijde gelegen op  
gelegen op het westen.

- In de achtertuin is een moestuin aangelegd.

- Houten garage direct naast de woning met 
toegang voor een (kleinere) auto.







Algemeen:

- Het geheel dient gemoderniseerd te worden.

- De oprit en de brug zijn 'recht van overpad'. 
Daarnaast is het pad niet bedoeld om op te 
parkeren.




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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De woning beschikt op 
dit moment over 
energielabel C! 
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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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Kadastrale kaart
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Locatie op de kaart

Woont u binnenkort 
op deze locatie?”
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Aantekeningen

19



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


