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meester in monumentale huizen

- De sfeer van landelijk wonen! -
Riant en sfeervol wonen in het groen! Dat is mogelijk in deze 
prachtige monumentale woonboerderij met gastenverblijf en 
enkele schuren. Rondom het karakteristieke huis ligt een lommer-
rijke tuin met diverse volwassen bomen en struiken, een groente-
tuin, mooi terras en lange oprit van grind vanaf de Spijkse 
Kweldijk, van straat gescheiden door een ijzeren spijlenhek.  Het 
woonhuis is volledig gerenoveerd en heeft haar authentieke sfeer 
behouden. In combinatie met de nodige praktische woonruimte 
kunnen we hier met een gerust hart spreken van  een unieke kans 

op een bijzondere locatie. Het exterieur is keurig onderhouden en 
heeft z'n oorspronkelijke uitstraling behouden als ook zijn 
historische vorm.  Kortom hier proeft u de sfeer van weleer. Het 
pand heeft een prachtige ligging nabij het riviertje de Linge en is 
bijzonder geschikt voor mantelzorg en of kantoor- en praktijk aan 
huis. Spijk is een dorp onder de rook van Gorinchem en ligt langs  
de rivier de Linge.  Op korte afstand van golfbaan The Dutch. Via 
de A15 en A27 zijn steden als Amsterdam, Rotterdam en Arnhem 
gemakkelijk binnen het uur bereikbaar.
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Beknopte gegevens
Soort woonhuis: vrijstaande T-boerderij, zogenaamde Betuwse dwarshuistype, met inpandig gastenverblijf en enkele 

schuren
Bouwjaar: eind 18e eeuw. In de periode 2010-2012 is de boerderij geheel gerenoveerd

Gebruiksoppervlakte: ca.  361 m
Inhoud: ca. 1305 m³

Perceeloppervlakte: 3335 m²
Aantal kamers: 10

Aantal slaapkamers: 7
Bijgebouwen: gepotdekselde kaploods met carportruimte voor 2 auto's en enkele schuren

Tuin: heerlijke, grote en lommerrijke tuin met groot terras, gazon, weiland, groentetuin en ruim grinderf. 
Diverse bomen en struiken zorgen voor meerdere schaduwplekken

Ligging: prachtig gelegen langs het riviertje de Linge. Aan de dijkzijde is het huis toegankelijk met een trapje. 
Vanaf de achterzijde is het perceel toegankelijk met de auto via de Spijkse Kweldijk. De lange 
grindoprit geeft een klassieke aanblik. Aan de overzijde van de Spijkse Kweldijk ligt golfbaan The 
Dutch, gastheer van de KLM Open.

Bijzonderheden: het betreft een rijksmonument, nummer 22000, met de naam Robbertstoorn
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Woonkeuken
Via de achterentree met toilet en authentieke wasbak is de 
woonkeuken toegankelijk. Hier vindt u een handgemaakte eiken 
keukenunit (2011) met een Belgisch hardstenen werkblad. 

De keuken is voorzien van een koelkast, vaatwasser, afzuigkap  en 
een los fornuis van het merk Lacanche.




Vanuit de keuken is de bijkeuken toegankelijk waar zich de 
aansluitingen voor wasmachine en wasdroger bevinden. 

Eveneens heeft u toegang tot de schouwkamer en tot de 
woonkamer. 




De houten balken met houten delen in het plafond geven de 
keuken een echte authentieke boerderijsfeer. 
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Schouwkamer
De naam van dit vertrek verraadt het al: een grote schouw 
is de blikvanger en sfeermaker hier. Een mooi houten 
deurtje in de schouw geeft toegang tot de kelder. Deze 
ruimte ademt sfeer en gezelligheid. Het is heerlijk om hier 
even bij te komen aan het einde van de dag.

Opkamer
Via een trapje vanuit de schouwkamer is de opkamer 
toegankelijk. Hier zijn een vaste kast en een authentieke 
bedstee aanwezig. Ook hier is weer een bijzonder detail: 
het 'open' raam welke de verbinding met de schouwkamer 
vormt. 
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Living
Ondanks het enorme formaat van deze woonkamer, met 
een vloeroppervlakte van maar liefst 75 m2, blijft het een 
knusse en sfeervolle ruimte. De houten gebinten in het 
zicht, de speelse indeling, de trap in de woonkamer, de 
grote openslaande deuren met roedeverling en de 
prachtige kachelaansluiting met grote oven zijn 
elementen die het geheel complementeren.




Ook de eiken delen en grijze estriken op de vloer zorgen 
voor de authentieke look. Vanuit de woonkamer heeft u 
enerzijds toegang tot de masterbedroom, anderzijds tot 
het gastenverblijf. Tot slot geven bijzonder vormgegeven 
deurtjes toegang tot de kelder. 
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Masterbedroom
Zeer riante masterbedroom met eigen, ruime badkamer. 
Vanuit deze slaapkamer heeft u middels een raamdeur 
rechtstreeks toegang tot het achterterras. 




De badkamer en-suite is voorzien van een dubbele 
wastafel en een vrijstaand ligbad. Via een toogverbinding 
is de inloopdouche en wandcloset toegankelijk.




De houten sporen die in het zicht zijn verwerkt zijn een 
bijzonder detail in dit prachtige vertrek.
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Verdieping
de ruime T-vormige overloop geeft toegang tot alle 
vertrekken. De grote slaapkamer aan achterzijde met 
groot raam onder de overkapping,  heeft een eigen 
badkamer met douchecabine, toilet en wastafel, evenals de 
slaapkamer aan de  linkerzijde. Daar is de badkamer 
uitgerust met een ligbad, toilet en wastafel.
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Slaapkamer
boven het voorhuis bevinden zich nog twee zeer ruime 
slaapvertrekken. Ook hier zijn de houten sporen in het 
zicht verwerkt.




Alle vertrekken zijn keurig gerenoveerd en afgewerkt. U 
kunt deze woonboerderij zo betrekken!
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Badkamer voorhuis
De badkamer boven het voorhuis wordt gedeeld door 
beide slaapkamers in dit gedeelte. Deze badkamer is 
uitgerust met een douchecabine, vrijstaand ligbad, 
dubbele wastafel en een wandcloset.

Slaapkamer
De tweede slaapkamer boven het voorhuis is zoals gezegd 
eveneens ruim van formaat. Deze kamer heeft als 
bijzonder detail een raam dat uitzicht heeft op de vide 
boven de entree. 
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Foto's van buiten
De boerderij is aan de voorzijde gelegen langs de Zuider-
lingedijk. Een gevelsteen met de tekst Robbertstoorn naast 
de officiele voordeur geeft aan wat dit monument 
bijzonder maakt. Via het smeedijzeren hek en een trapje 
bereikt u de woonboerderij. 
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Kadastrale kaart 
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Begane grond
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Eerste verdieping
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Bijzonderheden
Bouwwijze woonhuis:                                                                                    



de woonboerderij is traditioneel gebouwd. Vloer begane grond: het betreft hier een rijksmonument in het kader van de 
beton en deels hout. Verdiepingsvloer  voorhuis: houten balken Monumentenwet, geregistreerd onder nummer 22000. 
met planken met daarop ijzeren zwalustaartplaten en dunne Onderhoudskosten zijn fiscaal aftrekbaar.  Een aantal belangrijke 
cement dekvloer. Verdiepingsvloer achterhuis: houten balken met instanties m.b.t. informatie over monumenten:

gewanpende Ytong vloerdelen  met daarop ijzeren zwalustaart- •	Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, tel.: 033-4217421

platen en dunne cement dekvloer.  Buitengevels: steens buiten- •	Stichting Nationaal Restauratiefonds, Hoevelaken, 

muren aan binnenzijde voorzien van binnenspouwbladen, uit-    tel.: 033-253 94 39

gezonderd de voorgevel van het voorhuis. Het dak is gedekt met •	Stichting Federatie Monumentenwacht Nederland, Amersfoort, 

riet (schroefdak),  volledig geisoleerd met schaapswol .
    tel.: 033-4790770;



 


Bouwwijze bijgebouwen:                                                                                 
Waarborgsom:


Houten kaploods met carport en zolder annex berging:
 in de koopakte zal een waarborgsom of bankgarantie ten bedrage 
vloer: klinkers, gevels: houten delen met houten topgevel, van 10% van de koopsom worden gesteld, te voldoen door koper 
dakbedekking: pannen. Afmetingen: ca. 5.80x5.60 m (carport) + binnen 6 weken na het ondertekenen  van de koopovereenkomst; 

ca. 5.00x3.00 m (berging). Voorzien van electriciteit en licht.
 

Houten schuur: vloer: beton, gevels: houten delen, lessenaarsdak: 
Diversen:                                           

bitumen. Afmetingen: ca. 7.00 x 4.10 m.
 •	 de rieten kap is in 2010 geheel vernieuwd en tevens zijn toen 



     nieuwe sporen en houten kap aangebracht. 


Isolatie: 
 •	  in het verkochte is een ondergrondse tank voor het opslaan van 


de woonboerderij is geheel voorzien van dakisolatie en  is deels    (vloei)stoffen aanwezig.

voorzien van muurisolatie (t.p.v. het achterhuis). De vloeren in de    Bedoelde tank is gesaneerd volgens de daarvoor toen geldende

woonkamer en het gastenverblijf zijn geisoleerd. Nagenoeg de hele    wettelijke voorschriften blijkens een tanksaneringscertificaat.

woning is voorzien van dubbel glas. 
 •	Ouderdomsclausule: het betreft hier een oudere woning, hetgeen 



    betekent dat de eisen die aan de bouwkwaliteit gesteld mogen


Nutsvoorzieningen: 
    worden aanzienlijk lager liggen dan bij nieuwe woningen.


er zijn zelfstandige aansluitingen op  water-, gas- en    Verkoper staat niet in voor het geheel of ten dele ontbreken van

elektraleidingen, telefoon, alsmede op het gemeenteriool via een    één of meer eigenschappen van de onroerende zaak voor

zinkput. Rondom de woning is drainage aangelegd voor de afvoer    normaal en bijzonder gebruik en het eventueel anderszins niet

van het regenwater. Saelliet en glasvezel zijn aanwezig en in    beantwoorden van de zaak aan de overeenkomst is voor

gebruik.  CAI is aanwezig maar niet in gebruik.
    rekening  en risico van koper. Aan koper wordt uiteraard



     gelegenheid geboden om ook zelf onderzoek te (laten) doen.


Installaties:
 •	 woonhuis is aangesloten op glasvezel


verwarming door 2 c.v.-installaties (Nefit ecomline HR, (2007) •	 afmetingen toogkelder: ca. 5.00 x 2.20 m., max. 1.70 m. hoog
met gasgestookte boiler en Remeha Calenta Combi (2011). In de 
woonkamer, masterbedroom en gastenverblijf is vloerverwarming


Woning is een rijksmonument:
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Historie van de boerderij
 buurtschap Vogelswerf wonen samen zo'n 900 mensen. De kerk 


 stamt uit de 14e eeuw.


Deze prachtige boerderij dateert waarschijnlijk uit de achttiende 


eeuw. Naast de voordeur bevindt zich een gevelsteen met de tekst Spijk was vroeger een heerlijkheid. Deze bestond in elk geval sinds 
'Robbertstoorn', waarop een man en een hond zijn afgebeeld. De de vijftiende eeuw uit twee delen, het westelijke deel heette het 
man beklimt een tegen  een kasteeltoren geplaatste ladder. 
 Nedereind en het oostelijke het Overeind, genoemd naar hun 
Het kan niet anders of dit verwijst naar de inname van Gorcum respectievelijke ligging aan de Linge. De bezitters van beide delen 
door Willem van Arkel in 1408, waarbij de Gorcumse hadden voor de Reformatie afwisselend het recht tot het 
Robbertstoren werd beklommen. Dit verhaal is ontleend aan de voordragen van de nieuwe pastoor van Spijk. Pal ten noorden van 
kroniek van Pauli: "Als die lederen (de ladders) gericht waren bij de kerk bevond zich het Huis Spijk dat al in de vijftiende eeuw 
Robrechtstooren, soo als die joncker climmen soud, wasser eenen wordt vermeld en begin 19e eeuw gesloopt. 

grooten hondt, die den koncker van Arkel volchden."
 

Waarschijnlijk hebben vroegere bewoners uit het Spijkse In 1611 verkocht Gerard Arnoutsz. van Rhenoy het Nedereind, dat 
boerengeslacht Van der Werff deze naam voor de boerderij een Hollands leen was, aan Cornelis van Aerssen. Twee jaar later 
gekozen vanwege de in het verhaal voorkomende naam 
 verwierf hij door schenking het Overeind van prins Filips Willem 
Van der Werve. De boerderij heeft een T-vormige plattegrond. van Nassau als een leengoed van het graafschap Leerdam. 
Het voorhuis heeft links een schild en rechts een puntgevel. Het Sindsdien hadden de beide helften steeds dezelfde eigenaar. 

bedrijfsgedeelte bevat een hoekschild. De voorgeven is gepleisterd De heerlijkheid Spijk werd in het westen en noorden begrensd 
en de zijgevels zijn samengesteld uit houten delen.
 door de Linge, in het oosten scheidde de Spijkse Zeevang Spijk van 
In 1808 kwam Robbertstoorn in bezit van Jan de Graaff, die de 
 de heerlijkheid Heukelum. De zuidgrens werd gevormd door de 
ene helft erfde van zijn schoonmoeder, weduwe Kros, en de 
 Spijkse Achterdijk die de scheiding vormde met de heerlijkheid 
andere helft kocht van zijn schoonzuster. Zijn broer Abraham Dalem. 

(1768-1829) ging er in wonen. Ruim een halve eeuw later ging de 

boerderij over naar de familie Van Beest. Met het overlijden van In 1812 werd Spijk samen met Arkel bij de gemeente Kedichem 
Marinus Johannes van Beest in 1974 kwam een einde aan het gevoegd. In 1817 werd Spijk een zelfstandige gemeente die onder 
boerenbedrijf in Robbertstoorn. Vanaf 1987 was er een zaak voor de provincie Holland viel. Het deel van Spijk dat ten zuiden van de 
'soft furnishing' (kleine meubels en woningdecoratie) gevestigd.
 Kweldijk en ten oosten van de Zuiderlingedijk lag, werd echter al 


 snel bij de Gelderse gemeente Vuren gevoegd. Het resterende deel 

Wonen in Spijk
 kwam in 1855 bij Heukelum



Spijk is een dorp in de gemeente Lingewaal in de Nederlandse 
provincie Gelderland op enkele kilometers afstand van de stad 
Gorinchem met snelle aansluiting op snelweg A15 en A27. Het ligt 
op de plek waar het Merwedekanaal uitkomt in de Linge, 
tegenover Arkel. Aan de overzijde van de Linge ligt Rietveld en 
tussen deze twee plaatsen vaart een voetveer. In Spijk en de 
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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 biedt u deze expertise.

Hofstaete Monumentaal Gasthuisstraat 32 5301 CC Zaltbommel
T  0416-671700 E  info@hofstaetemakelaardij.nl W  www.hofstaetemakelaardij.nl


