
Waaldijk 101

Herwijnen



meester in monumentale huizen

Stijlvol wonen op niveau
Dat typeert deze prachtige villa, ook wel de dokterswoning 
genoemd. Dit komt voort uit het feit dat deze woning decennialang 
door de plaatselijke huisartsen werd bewoond. Het huis is 
gekwalificeerd als een beeldbepalend pand. De laatste eigenaren 
hebben deze villa volledig in- en met stijl gerenoveerd tot een 
enorm mooi en leefbaar woonhuis. De ligging onderaan de voet 
van de meanderende Waaldijk, met een strandje aan de overzijde, 
is werkelijk prachtig. De ruime voortuin met diverse fruitbomen en 
toegangstrap naar de dijk geven een vorstelijke aanblik. Met de 

auto is de villa via de achterlangs gelegen Molenstraat toegankelijk. 
Twee klassieke smeedijzeren toegangspoorten leiden naar een 
parkeerplaats voor meerdere auto's op eigen terrein. Het terras 
achter het woonhuis is heerlijk ingericht met diverse 
plantenborders en een fijne overdekte veranda, waar het goed 
toeven is bij de houtkachel.  Herwijnen is een dorp dat ligt langs de 
rivier de Waal, nabij de stad Gorinchem (ca. 12 km). Via de A15, 
A27 en A2 zijn steden als Amsterdam, Rotterdam en Arnhem 
gemakkelijk binnen het uur bereikbaar.
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                       Beknopte gegevens
Soort woonhuis: klassieke villa met erker en twee balkons.

Bouwjaar: 1913
Gebruiksoppervlakte: ca. 350 m²

Inhoud: ca. 1275 m³
Perceeloppervlakte: 995 m²

Aantal kamers: 9
Aantal slaapkamers: 6

Bijgebouwen: vrijstaande schuur annex carport met aangebouwde veranda
Tuin: aan de voorzijde voorzien van een ruime tuin met fruitbomen en plantenborders. Een trap geeft 

toegang tot de Waaldijk. Aan achterzijde een ruim terras met plantenborders en een overdekte 
veranda. Verder een grote oprit met ruimte voor meerdere auto's.

Ligging: De villa is prachtig gelegen langs de meandererende Waaldijk, direct aan de rivier de Waal. Aan de 
overzijde van dijk is een strand langs de rivier. Het perceel is met de auto toegankelijk via de 
achterlangs gelegen Molenstraat.

Bijzonderheden: de woning wordt ook wel 'het Doktershuis' genoemd en is gekwalificeerd als een beeldbepalend pand.
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Entree en bibliotheek
De offciële voordeur brengt u binnen in de centraal 
gelegen hal. Deze geeft toegang tot de bibliotheek, alwaar 
vaste (boeken)kasten ruimte geven aan al uw leesgerei.

Bijzonder is de brede vensterbank, die tevens als zitbank 
kan dienen. Heerlijk lezen onder het genot van het zicht 
op de tuin en de dijk.  
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Hal en zij-entree
De centrale hal geeft toegang tot de bibliotheek en tot de 
woonkamer. Dubbele deuren met roedeverdeling leiden naar 

de eetkamer en woonkeuken. Onder de trap is een kastruimte 
toegankelijk en daarnaast leidt een deur naar de zij-entree. 

Deze entree werd vroeger door de dokters gebruikt als 
patiënteningang. In deze zij-entree zijn een grote werkkast, de 
meterkast en een toiletruimte gesitueerd.
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Voorkamer
De woonkamer is verdeeld in drie delen: de voorkamer, 
achterkamer en de serre. De voorkamer is toegankelijk 
vanuit de hal en is heerlijk licht door de grote ramen in 

de erker.  Een grote inbouwkast, waar vroeger de en-suite 
schuifdeuren in verdwenen, scheidt de voorkamer en de 
achterkamer van elkaar.
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Achterkamer en serre
De achterkamer is ook heerlijk licht, wat veroorzaakt 
wordt door de grote ramen in de achtergevel, maar ook de 
open verbinding met de serre, welke geheel uit ramen 
bestaat. Een mooie natuurstenen schouw met open haard 
zorgt voor sfeer in dit vertrek. De prachtige massief eiken 
vloerdelen, alsook de strak gestucte plafonds met rozetten 
en sierlijsten geven de complete living een authentieke 
uitstraling. 
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Eetkamer
Via de openslaande deuren in de hal bereikt u de 
woonkeuken met separaat eetgedeelte. De Belgisch 
hardstenen vloer geeft een klassieke look. Het houten luik 
in de vloer in de eetkamer leidt naar de kelderruimte.

De eetkamer wordt van de woonkeuken gescheiden door 
een room-divider met een gashaard.

Kelder
De kelder wordt belucht via twee koekoeksraampjes. 

De afmetingen van de kelder bedragen ca. 4.66 x 3.77 m. 
en de hoogte is 1.60 m.
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Woonkeuken
De ruime woonkeuken is voorzien van een luxe en 
uitgebreide keukenunit met een werkeiland. Het 
werkeiland bevat een dubbele spoelbak en een Quooker. 
Het rechte wandgedeelte is uitgerust met een 5-pits 
gasfornuis met oven van het merk Solitaire Ascot en een 
bijbehorende RVS afzuigkap. Verder vindt u in deze 
keuken nog een ingebouwde oven, twee warmhoudovens, 
een vaatwasmachine, een ingebouwde wijnkoelkast 
(Miele) en  een RVS koel-/vriescombinatie.  De unit is 
afgewerkt met hardstenen werkbladen.
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Eerste verdieping
De houten trap leidt naar de overloop. Deze geeft toegang 
tot de toiletruimte, de drie slaapvertrekken en de trap 
naar de tweede verdieping. 

De slaapkamer aan voorzijde heeft met tuindeuren 
toegang tot het balkon boven de erker en is voorzien van 
enkele vaste kasten. Via een deur is de achterste 
slaapkamer rechtstreeks bereikbaar.
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Masterbedroom
Deze slaapkamer is gelegen aan de achterzijde en is 
voorzien van meerdere inbouwkasten. Ook deze kamer 
heeft via dubbele openslaande deuren toegang tot het 
balkon boven de serre.  

Via deze slaapkamer is via de walk-in-closet de 

badkamer en-suite bereikbaar. 
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Badkamer
Wanneer u door de walk-in-closet loopt bereikt u de 
riante badkamer. Deze is uitgerust met een staand ligbad 
op pootjes, wastafelmeubel met 2 waskommen en een 
ruime inloopdouche met dubbele regendouche. 

De ramen worden afgeschermd door prachtige houten 
shutters. Met prachtige hardstenen plavuizen, voorzien 
van vloerverwarming.
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Slaapkamer
Dit vertrek bevindt zich aan de voorzijde van de woning 
en heeft ingebouwde kasten in de wand. 

Bijzonder detail in deze ruimte is de 'ziekenhuis' radiator 
Zoals in de rest van het huis zijn de originele 
thermostaten gereviseerd. Verder heeft deze kamer ook 
een originele plafondornament.
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Tweede verdieping
Via de vaste houten trap is de tweede etage toegankelijk. 
De grote zolderruimte is voor meerdere doeleinden te 
gebruiken. De grote kastenwanden geven veel bergruimte 
en via de raampartijen heeft u een prachtig uitzicht over 
de dijk en de rivier. Via een luik heeft u toegang tot een 
gedeelte van het plat dak.

Slaapkamer en badkamer
Vanuit de zolderruimte is de slaapkamer bereikbaar. Deze 
slaapkamer is voorzien van een groot dakraam. 

Aangrenzend aan deze slaapkamer is een badkamer welke 
is uitgerust met een douchecabine en een wastafelmeubel 
met een waskom. 
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Begane grond
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Eerste verdieping
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Tweede verdieping
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Kadastrale kaart



meester in monumentale huizen

Bijzonderheden
Bouwwijze woonhuis:                                                                                             
 
Diversen:

de villa is traditioneel gebouwd. De vloer van de begane grond is • voldoende  parkeergelegenheid op eigen terrein;

deels van beton en deels van hout. De verdiepingsvloeren zijn van • de woning is rondom voorzien van houten luiken;

hout. De buitengevels zijn vervaardigd van steens metselwerk en • er is een erfdienstbaarheid gevestigd om via het trapje de

zijn aan binnenzijde geïsoleerd en voorzien van voorzetwanden,   Waaldijk te betreden. Verder is er een gebruiksovereenkomst

deels gips en deels metalstud. Aan buitenzijde zijn de gevels    gesloten met  het Waterschap over het beheer en onderhoud 

gestuct en met roodstenen speklagen verfraaid. De schuine    van het dijktalud;

dakvlakken zijn gedekt met keramisch geglazuurde dakpannen • omstreeks 2022 zal waarschijnlijk de dijk worden aangepast, 

(Tuile du Nord). Het gedeelte plat dak is gedekt met bitumen.
    deze wordt met ca. 80 cm. verhoogd;

 
 • onder de veranda ligt een regenwaterput;



Bouwwijze garage annex carport en veranda:                                                                                             • alle installaties zijn tijdens de renovatie vernieuwd;

de garage is traditioneel gebouwd en uitgebouwd met een carport • in 2009 zijn alle elektriciteits-, waterleidingen en 

aan de ene zijde en een veranda aan de andere zijde. Met houten    verwarmingsbuizen vervangen;

zolderberging. Twee houten dubbele deuren geven toegang aan uw • het woonhuis is voorzien van bliksemafleiding;

auto's. Daarnaast is er nog 1 loopdeur die toegang geeft. De schuur • ieder jaar wordt uit voorzorg de rioolleiding doorgespoten;

is een voormalige paardenstal.  Vloerafwerking: beton. De gevels • het verdient aanbeveling om het houtwerk van de garage annex

zijn vervaardigd van metselwerk. Het zadeldak is gedekt met    carport te behandelen tegen houtaantasters;

pannen (idem woonhuis) Afmetingen  garages (binnenwerks) ca. • tijdens hoge waterstand van de rivier kan een muur in de kelder

7.00 x 2.95 m. en ca. 7.00 x 2.87 m.  Afmeting carport: ca. 7.00 x    vochtig worden;

3.17 m. Afmeting veranda: ca. 7.00 x 4.57 m. 
 • de CV-installatie dient gemiddeld 2 a 3 keer per jaar te worden




    bijgevuld;


Isolatie: 
 


de villa is voorzien van vloerisolatie ter plaatse van de Ouderdomsclausule:

vloerverwarming, grotendeels van muurisolatie (begane grond),  het betreft hier een oudere woning, hetgeen betekent dat de eisen 
dakisolatie alsmede (grotendeels) isolerende beglazing;
 die aan de bouwkwaliteit gesteld mogen worden aanzienlijk lager 
 
 liggen dan bij nieuwe woningen. Verkoper staat niet in voor het 


Nutsvoorzieningen: 
 geheel of ten dele ontbreken van één of meer eigenschappen van 
er zijn zelfstandige aansluitingen op  water-, gas- en de onroerende zaak voor normaal en bijzonder gebruik en het 
elektraleidingen, telefoon, alsmede op het gemeenteriool;
 eventueel anderszins niet beantwoorden van de zaak aan de 


 overeenkomst is voor rekening en risico van koper. Wij nodigen 

Installaties:                                           
 de koopkandidaat uit ook zelf onderzoek naar de staat van


verwarming wordt verzorgd door een c.v. combi ketel (merk: Nefit onderhoud van het gehele object te (laten) doen; 
HR, bouwjaar: 2010) met daaraan gekoppelde doorstroomboiler. 

De vloeren van de keuken, eetkamer en het toilet zijn uitgerust 
met reguliere vloerverwarming. De badkamer is voorzien van 
elektrische vloerverwaring.
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Waarborgsom:

in de koopakte zal een waarborgsom of bankgarantie ten bedrage 
van 10% van de koopsom worden gesteld, te voldoen door koper 
binnen 6 weken na het ondertekenen  van de koop-overeenkomst; 






Algemeen: 


• voor informatie over de gemeente Lingewaal kunt u kijken op

   www.lingewaal.nl. Hier vindt u ondermeer informatie over

   scholen, (sport)verenigingen, bestemmingsplannen,

   kerkgenootschappen etc.;

• centraal gelegen op korte afstand van de oprit van autosnelweg

   A15, A27 en A2 (ca. 10 autominuten)





Wonen in Herwijnen:


Herwijnen is een dorp in de gemeente Lingewaal , gelegen in de 

Tielerwaard van de Betuwe in de provincie Gelderland. 

Het oudste gedeelte van het dorp is een goed voorbeeld van een 
dijkdorp. De bebouwing, vaak bestaand uit monumentale oude 
panden, is gelegen langs een deel van de Waaldijk van ongeveer 
vijf kilometer. Het nieuwe gedeelte, de dorpskern, is gelegen in het 
gebied "Hoog Herwijnen". De eerste vermelding van het dorp 
"Heriuuinna" (Oudhoogduits voor 'weiden van de heer') stamt uit 
een schenkingsoorkonde van 12 augustus 850 van graaf Balderik 
aan de Utrechtse kerk. Aan de dijk is een buitenstation van het 
ooievaarsdorp "Het Liesvelt" in Groot-Ammers gelegen. 




Herwijnen onderhoudt een veerdienst met het aan de andere zijde 
van de Waal gelegen Brakel. 
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Voor alle duidelijkheid
Baten en lasten:

de notaris zal zorgdragen voor de verrekening van alle zakelijke 

baten en lasten van het gekochte. De lopende baten en lasten 
worden, op de datum van het notarieel transport, naar rato 
verrekend voor het resterende deel van het lopende jaar, met 
uitzondering van de onroerende-zaakbelasting wegens feitelijk 
gebruik.





Bedenktijd:


wanneer u als consument een woning of appartement koopt, heeft 
u drie dagen bedenktijd om te beslissen of u de koop door wilt 
laten gaan. Deze bedenktijd vloeit bijna in alle gevallen voort uit 
de wet, deze mag niet worden ingekort. Wel mogen partijen een 
langere bedenktijd afspreken. Deze periode van bezinning geldt 
uitsluitend voor de koper. Uiteraard kunnen partijen onderling 
overeenkomen dat ook de verkoper bedenktijd krijgt. De 
bedenktijd gaat in om 00.00 uur van de dag die volgt op de dag dat 
de koper een kopie van de door beide partijen ondertekende 
koopovereenkomst heeft ontvangen. Hiervoor zal een gedateerd 
ontvangstbewijs worden gevraagd, welke de koper moet 
ondertekenen, zodat duidelijk is dat deze een kopie van de akte 
heeft ontvangen. 

Indien de bedenktijd op een zaterdag, zondag of algemeen erkende 
feestdag eindigt, wordt deze verlengd tot en met de eerstvolgende 
dag die niet een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag is. 
De bedenktijd wordt, zo nodig, zoveel verlengd, dat daarin ten 
minste twee dagen voorkomen die niet een zaterdag, zondag of 
algemeen erkende feestdag zijn.





Documentatie:


deze documentatie is met zorg samengesteld. Voor de juistheid 
van de verstrekte informatie zijn wij in de regel in grote mate 
afhankelijk van derden. Aan onvolkomenheden in de vermelde 
gegevens en schaal kunnen geen rechten worden ontleend.

De door Hofstaete Makelaardij o.z. verstrekte informatie dient 
uitsluitend te worden gezien als een uitnodiging tot nadere 
informatie, bezichtiging of het uitbrengen van een bod. 
Wijzigingen in prijs en uitvoering voorbehouden.

Financiering:

de ontbindende voorwaarde voor financiering is geldig voor een 

periode van ca. 3 weken na datum van aangaan van de 
overeenkomst. Wij gaan er van uit dat de koopkandidaat zich 
vooraf heeft laten informeren omtrent zijn financiële 
mogelijkheden.





Onderzoeksplicht koper:


ondanks het feit dat de eigenaar/verkoper van de woning een 
meldingsplicht heeft, vermeldt het Burgerlijk Wetboek ook de 
onderzoeksplicht van de koper! Dit houdt in dat ook de koper zijn 
eigen verantwoordelijkheid c.q. onderzoeksplicht heeft voor onder 
andere datgene, wat voor hem of haar belangrijk is bij de aankoop. 
In dit kader is het wellicht ook verstandig om het object 
bouwkundig te laten keuren.





Oplevering:


in de staat waarin de onroerende zaak zich tijdens het tot stand 
komen van de overeenkomst bevindt met alle daarbij behorende 
rechten en aanspraken, zichtbare en onzichtbare gebreken (voor 
zover bij de verkopende partij niet bekend) heersende-/ lijdende 
erfdienstbaarheden, kwalitatieve rechten en vrij van hypotheken, 
beslagen en inschrijvingen daarvan.





Overeenkomst:


Er is sprake van een overeenkomst wanneer de schriftelijke koop-

overeenkomst door koper en verkoper is ondertekend, waarvan 
een afschrift aan de koper wordt overhandigd en gedurende de 
wettelijke bedenktijd door de koper niet wordt opgezegd.



Uw makelaar

Nico van Vliet

MAKELAAR / TAXATEUR O.Z.

Hofstaete Monumentaal is een  makelaar in exclusief en monumentaal onroerend goed. 

Exclusieve objecten en monumenten verlangen een speciale benadering.  


Bent u op zoek naar een expert op het gebied van monumenten 

en exclusieve huizen? Hofstaete Monumentaal u deze expertise.

Hofstaete Monumentaal Gamerschestraat 49 5301 AR Zaltbommel
T  0416-671700 E  info@hofstaetemakelaardij.nl W  www.hofstaetemakelaardij.nl


