
Wonen op een 
droomplek!
ZUIDERLINGEDIJK 79, SPIJK

Ruim 12.000 m² perceel!



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

Uitzicht over het 
water en de 
uitgestrekte 
landerijen!

Objectgegevens

Vraagprijs € 750.000 k.k.

Aanvaarding in overleg

Soort woonboerderij

Type woning vrijstaande woning

Aantal kamers 3

Inhoud 717 m³

Perceeloppervlakte 12.530 m²

Gebruiksoppervlakte 
woonfunctie

93 m²

Bouwperiode 1799 (woonhuis)

Ligging vrij uitzicht, open ligging, buiten bebouwde 
kom, landelijk gelegen
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Omschrijving
Rijksmonumentale vrijstaande woonboerderij op een droomplek!




- Let op: opknapper!

- Uitzicht over het water en de uitgestrekte landerijen. 

- Ca. 98 m² woonoppervlak & ca. 12.000 m² perceel

Deze woonboederij is een 
Rijksmonumentaal pand!
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Alsof de tijd heeft stil gestaan! Deze woonboerderij 
uit de 18e eeuw heeft het woongedeelte evenwijdig 
aan de dijk en loodrecht een daaraan gebouwde 
stal, beide bedekt onder rieten daken. Het geheel 
bevindt zich op een prachtige locatie aan de Spijkse 
dijk met vrij uitzicht aan de voor- en achterzijde.  

Het geheel dient grondig gerenoveerd te worden 
maar de zee aan ruimte biedt absolute 
mogelijkheden om hier een droomwoning van te 
realiseren. Ben jij diegene die de potentie ziet en het 
project aandurft, dan zit je hier op een uniek plekje! 







Deze woonboerderij is een Rijksmonument en heeft 
diverse mogelijkheden tot renovatie voor de 
realisatie van jouw ultieme woonwens op ca. 12.000 
m² grond aan de Spijkse dijk! Voor meer informatie 
en voorwaarden omtrent een monumentaal pand 
kan de volgende website geraadpleegd worden; 
https://www.restauratiefonds.nl/































De globale indeling;




Begane grond: hal welke toegang biedt naar de 
keuken, de woonruimte, de trap naar zolder, de 
kelder en de achterliggende stal. De woonkamer 
heeft 2 voormalige bedstedes welke op dit moment 
dienst doen als bergruimte en douche/toilet 
gelegenheid. Vanuit de woonkamer bereik je tevens 
de daarachter gelegen kamer met aangrenzende 
slaapkamer. De keuken beschikt over een klein 
aanrechtblokje, een geiser en gaskachel. Vanuit de 
keuken is nog een losse zitkamer bereikbaar met 
gashaard. 




Kelder; de woning beschikt over een kelder, de 
toegang is bereikbaar vanuit de hal. 




Zolder; open zolderruimte. 




Tuin:

- Royaal perceel welke rondom de woning is 
gelegen.

- Parkeren op eigen terrein, in de garage of aan de 
dijk.

- Meerdere houten schuren van in totaal ruim 600 
m² oppervlakte, ook deze verkeren in slechte staat.











Goed om te weten, het volgende is van toepassing;




- Asbest clausule

- Niet zelf-bewoningsclausule

- 'As is, where is' clausule




Ligging: 




Spijk is een dorp in de gemeente West Betuwe. Op 
circa 3 kilometer bevindt zich de regiostad 
Gorinchem met al haar voorzieningen. Wonen in de 
natuur, met alle voorzieningen van de stad op korte 
afstand! In de nabijheid van de woning bevindt zich 
een prestigieuze golfbaan. Spijk ligt centraal in het 
land tussen de rivieren de Linge en de Waal. Steden 
als Rotterdam, Utrecht, Breda en 's Hertogenbosch 
zijn in beperkte tijd te bereiken via de rijkswegen A2, 
A15 en de A27.
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Een locatie en woning 
met talloze 
mogelijkheden en 
potentie!
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Meerdere houten 
schuren van in totaal 
ruim 600 m² 
oppervlakte!
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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.

Even binnenkijken?

Klik hier om de virtuele tour te bekijken 
van deze woning via Matterport.
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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


