
Vrijstaand & 
gelijkvloers wonen
WAALDIJK 14 B, HERWIJNEN



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 dennis@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

Vrijstaande woning 
gelegen op een 
perceel van ruim 
4.200 m²!

Objectgegevens

Vraagprijs € 795.000 k.k.

Aanvaarding in overleg

Soort eengezinswoning

Type woning vrijstaande woning

Aantal kamers 4

Inhoud 612 m³

Perceeloppervlakte 4280 m²

Gebruiksoppervlakte 
woonfunctie

170 m²

Bouwperiode 2000

Ligging vrij uitzicht, buiten bebouwde kom, landelijk 
gelegen
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Omschrijving
Vrijstaande woning met weids uitzicht en mogelijkheid tot gelijkvloers wonen!




- Vrijstaande woning met een legio aan mogelijkheden!

- Centrale en natuurlijke ligging, op loopafstand van de Waal.

-Met een eigen paardenweide in de achtertuin

- 3 slaapkamers & 170 m² woonoppervlak

Ruime tuin met een groot gazon 
en diverse bloemenborders!
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Deze woning is gesitueerd aan de buitenrand van 
het dorp Herwijnen op loopafstand van natuur en 
de Waal. Dit unieke object, met veel verrassende 
effecten, is uitermate geschikt voor de hobbyist, 
werk aan huis of voor degene die van het 
buitenleven houdt. De woning is gelegen op een 
perceel van ruim 4.200 m²! Het woonhuis herbergt 
tal van functionaliteiten met een totaal 
woonoppervlak van ca. 170 m². 











Op de begane grond is een open keuken, praktische 
bijkeuken, een sfeervolle woonkamer, een slaap-/
werkkamer met aangrenzende badkamer 
gesitueerd. Op de eerste verdieping zijn 2 riante 
slaapkamers welke zeer goed op te delen zijn om zo 
meer kamers te creëren! 




Om de woning heen is een fijne tuin welke is 
ingericht met een oprit, een groot gazon, hagen en 
bloemenborders. Dé ideale plek om te kunnen 
onthaasten en te ontspannen in uw eigen omgeving. 
Of gewoon gezellig barbecueën en lang tafelen, 
genietend van de mooie avonden met familie of 
vrienden. Daarnaast zijn voldoende 
parkeermogelijkheden op de eigen oprit én onder de 
carport.













De globale indeling:




Begane grond: entree in de centrale hal met 
garderobe, meterkast, trapopgang, toilet en 
toegang tot de werk/slaapkamer met 
aangrenzende badkamer. Deze badkamer is 
voorzien van een ligbad, douche, toilet en wastafel. 
De woonkamer heeft een glazen serre, openslaande 
deuren naar de achtertuin en is voorzien van een 
sfeervolle gashaard. De open keuken is in 
hoekopstelling met schiereiland geplaatst en 
voorzien van een 5-pits keramische kookplaat, 
afzuigkap, combi-oven, vaatwasser, koelkast en 1,5 
spoelbak. Achter de keuken tref je de toegang tot de 
bijkeuken. De bijkeuken is o.a. voorzien van 
witgoedaansluitingen, opslagruimte, deur naar de 
tuin en deur naar waar je onder de carport buiten 
komt. 




Eerste verdieping: overloop; toegang tot de 2 zeer 
ruime slaapkamers welke beide op te delen zijn om 
zo nog 2 extra slaapkamers te creëren. Op de eerste 
verdieping zijn in de vloer alle aansluitingen reeds 
geplaatst om hier ook nog een badkamer te 
realiseren. 













Bergzolder: bereikbaar middels een luik (en losse 
trap) op de overloop van de eerste verdieping.




Tuin:

- De voorzijde beschikt over een ruime oprit met 
meerdere parkeerplaatsen op eigen terrein

- De achtertuin is verzorgd aangelegd met veel 
gazon, een terras voorzien van sierbestrating en 
grenst aan een weiland.




Algemeen:

- Op de begane grond is de woonkamer & 
slaapkamer voorzien van een airco uit 2021!

- De achtergevel is voorzien van een zonnescherm & 
de glazen serre van zonwerende screens.

- De woning is voorzien van een alarmsysteem.



Goed om te weten:




- Interesse in dit fraaie object, maar is het perceel 
naar je zin wel erg groot? Het is mogelijk de woning 
aan te kopen met circa 2.000 vierkante meter 
minder grond (de weide). Informeer naar de 
mogelijkheden.

- Op de luchtfoto's is te zien dat er momenteel 
werkzaamheden worden uitgevoerd aan de 
achtergelegen dijk. Uiteraard zal deze na afronding 
van de werkzaamheden weer 'groen' worden 
afgewerkt. Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met de Graaf Reinald Alliantie van het 
Waterschap.

- De bestemming van het voorste gedeelte van het 
perceel is 'wonen' en het achterste gedeelte 
'agrarisch met waarden'. Tevens heeft een gedeelte 
van het perceel de dubbelbestemming 'leiding - 
riool'. Wij informeren u graag over eventuele 
uitbreidingsmogelijkheden.

Ligging:




Wanneer u vanuit Tiel de rivier de Waal 
stroomafwaarts volgt met aan de zuidelijke kant het 
land van Maas en Waal, dan vindt u, vlak voor het 
punt waar de Maas en de Waal samen bij het 
historische slot "Loevestein” de Merwede gaan 
vormen, het Gelderse rivierdorpje Herwijnen. Aan de 
noordelijke kant ligt het rustieke Betuwse 
landschap.




Het dorp Herwijnen ligt centraal gelegen op enkele 
minuten van de Rijkswegen A27, A15 en A2. Steden 
als Den Bosch, Utrecht en Rotterdam zijn bereikbaar 
in circa 30 autominuten. Het dorp heeft zijn eigen 
winkelkern en diverse sport- en vereniging 
accommodaties. Vanaf 1 januari 2019 maakt 
Herwijnen deel uit van de gemeente West-Betuwe.
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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.

23



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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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 Culemborg
Beatrixlaan 2a

4213 CJ  Dalem



0183 67 29 92

Voorwaartsveld 5a

4142 DA  Leerdam



0345 63 21 00

Het Hof 1

4101 BT Culemborg



0345 22 93 00 info@vanekerenkuiper.nl
vanekerenkuiper.nl


