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Romantisch wonen in het groen
Aan de voet van de meanderende dijk staat dit prachtige herenhuis 
statig haar opwachting te maken. De aanblik vanaf de dijk is 
indruk--wekkend en wanneer u de oprit opgaat door het 
smeedijzeren hekwerk, proeft u de historie van deze voormalige, 
gerestaureerde pastorie. De statige voorgevel, vensters met luiken, 
dakkapellen met frontons, voordeur met bovenlicht en een 
omlijsting door pilasters, de bijzonder vormgegeven daklijst, 
allemaal elementen die het woonhuis haar karakter geven. Als we 
naar het interieur van het huis kijken is er veel authenticiteit 

bewaard gebleven, zoals onder andere de hoge plafonds en is het 
hedendaagse comfort daaraan toegevoegd. Ook de riante tuin, die 
het huis aan alle zijden omringt, is een belevenis an sich. Zo is er 
aan de voorzjde de imposante vijver met buxushagen. Aan de 
straatzijde is een kleine boomgaard en direct naast de woning is een 
klassieke buxustuin. Aan de achterzijde vindt u een zonnig terras 
met diverse planten en oude bomen. De ligging aan de 
uiterwaarden van de rivier de Lek, met uitzicht op Wijk bij 
Duurstede aan de overzijde is meer dan idyllisch te noemen. 
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Beknopte gegevens
Soort woonhuis: vrijstaand herenhuis met vrijstaande garage

Bouwjaar: 1842
Gebruiksoppervlakte: 323 m²

Inhoud: 1390 m³
Perceeloppervlakte: 3205 m²

Aantal kamers: 8
Aantal slaapkamers: 4

Bijgebouw: vrijstaande dubbele  garage met kantooretage (inhoud ca. 300 m³)
Tuin: keurig verzorgde tuin rondom het woonhuis met buxus- en beukenhagen, een imposante vijver, 

gazon, kleine boomgaard, terrassen en oude bomen, waaronder beuken-, noten- en lindebomen.
Ligging: aan de voet van de dijk, nabij de uiterwaarden van de rivier De Lek met uitzicht op het aan de 

overzijde gelegen Wijk bij Duurstede. De snelwegen A2 en  A15 liggen op een reisafstand ca. 15 
autominuten.

Bijzonderheden: het woonhuis heeft de status van rijksmonument
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Entree en Voorkamer
De statige T-vormige hal loopt centraal door het hart van het 
woonhuis. Meteen bij binnenkomst via de markante voordeur 
met gietijzeren doorkijk, heeft u aan beide zijden toegang tot de 
voorkamers. Als u doorloopt, geeft een brede t-splitsing toegang 
tot de toiletruimte en de trap naar de eerste verdieping. Een kast 
onder de trap verschaft toegang tot een kelder (afmetingen ca. 
5.65 x 4.30 m. Stahoogte ca. 1.80 m.) 




Aan het einde van de hal, vindt u, zoals het hoort, de deur naar de 
achtertuin. Ook heeft u daar nog, wederom geheel parallel aan 
elkaar,  toegang tot de keuken en de achterkamer.




De voorkamer aan rechterzijde (vanuit de voorzijde van het huis 
bekeken) is door de huidige bewoners in gebruik als werkkamer. 
De authentieke hardstenen schouw geeft blijk van de plaats waar 
vroeger de warmte voor deze kamer vandaan kwam.

Het hoge plafond met balken, in een ossenbloedrode kleur, geeft 
het vertrek een nostalgische, warme uitstraling.
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Woonkamer
De woonkamer bevindt zich in de voorkamer aan linker-
zijde. Deze kamer is een spiegelbeeld van de voorkamer 
rechts en heeft dientengevolge ook een hardstenen 
schouw, hier aangevuld met een open haard. Ook in dit 
vertrek hoge plafond met balken en hoge ramen met 
roedeverdeling. De en-suite deuren maken de verbinding 
met de achterliggende 'tussen'kamer. 
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Tussenkamer en-suite
Vanuit de woonkamer geven de en-suite schuifdeuren 
toegang tot de kamer die de verbinding vormt naar de 
achterkamer. Ook deze ruime kamer is voorzien van de 
hoge ramen met roedeverdeling zodat het een heerlijk 
licht vertrek is. Een open toog geeft toegang tot de 
achterkamer

Achterkamer
De achterkamer is in gebruik als eetkamer. De 
openslaande deuren naar de tuin zijn authentiek en 
zorgen voor een prettige zonlichtinval. Deze kamer heeft 
tevens de beschikking over 2 vaste kasten. Via een deur 
naar de hal is de parallel gelegen keuken bereikbaar.
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Keuken
In de keuken treft u een mooie terrazzo vloer aan en een 
cremekleurige keukenunit in landhuisstijl.  De vloer blijft 
comfortabel op temperatuur door de elektrische vloer-
verwarming. Aan inbouwapparatuur vindt u hier een 
oven, keramische kookplaat, schouw met afzuigkap, 
vaatwasser, koelkast en vrieskast. Er is een hardstenen 
werkblad met een porceleinen wasbak.

Bijkeuken
Vanuit de keuken is de bijkeuken bereikbaar. Hier treft u 
de aansluitingen voor wasmachine en wasdroger en een 
uitstortgootsteen. Tevens is hier de CV-ketel opgesteld.

Dubbele openslaande houten deuren geven toegang tot de 
zijtuin.
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Masterbedroom
De masterbedroom is aan de voorzijde van het woonhuis 
gelegen en geeft een prachtig uitzicht op de voortuin met 
vijver, de dijk en zelfs Wijk bij Duurstede aan de overzijde 
van de rivier. Deze slaapkamer is qua formaat identiek 
aan het slaapvertrek dat parallel aan de andere zijde ligt. 
Er is een vaste kast aanwezig.

Overige vertrekken
Via de zeer ruime overloop met schuifwandkast over de 
volledige breedte zijn alle vertrekken van deze verdieping 
toegankelijk. Dat betekent dus de toiletruimte, de 
slaapkamer in het midden met dakkapel, zeer ruime 
slaapkamer aan achterzijde, met bergruimte aan beide 
zijden, de beide slaapkamers aan de voorzijde en de 
badkamer.
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Badkamer
De badkamer is, vergeleken met de overige vertrekken, 
wat minder ruim van formaat, maar zeker van alle 
benodigdheden voorzien. U treft hier een douchecabine, 
een wastafelmeubel met dubbele wastafel en een ligbad. 
Een designradiator verwarmt het vertrek.
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Foto's van het exterieur
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Bijzonderheden
Bouwwijze woonhuis:                                                                                             behoeve van warm water aanwezig. Het woonhuis is voorzien van 
het woonhuis is traditioneel gebouwd. De vloer van de begane een alarminstallatie. In de masterbedroom is een aircounit 
grond is deels van beton en deels van hout. De verdiepingsvloeren aanwezig.

zijn van hout. De buitengevels zijn vervaardigd van steens 

metselwerk en zijn aan binnenzijde voorzien van voorzetwanden, 
Diversen:

van gips. De schuine dakvlakken zijn gedekt met dakpannen. 
 • voldoende  parkeergelegenheid op eigen terrein;

 
 • het woonhuis is rondom voorzien van houten luiken;



Bouwwijze garage                                                                                           
 • alle installaties zijn tijdens de renovatie vernieuwd;


de garage is traditioneel gebouwd. Twee op afstand bedienbare • het huis is behandeld tegen boktor;


sectionaal deuren geven toegang tot uw auto's. Daarnaast is er aan • er is een tweede verdieping aanwezig, die geheel uit  

achterzijde een berging met dubbele houten deuren die toegang   zolderberging bestaat;

geven tot de achtertuin. In de berging is een pantry aanwezig en • het perceel is omgeven door een hekwerk van 1.80 m. resp. 1.50 
geeft een houten trap toegang tot de kantoorruimte op de zolder- m.  hoog;

verdieping.  Vloerafwerking: begane grond: beton, verdieping: • er is een elektrisch bedienbare toegangspoort met intercom; 

hout. De gevels zijn vervaardigd van metselwerk met spouwmuur- • in de koopakte en akte van levering wordt een ouderdoms-

constructie. Het piramidedak is gedekt met pannen. Afmetingen    clausule opgenomen, luidend als volgt:

garage (binnenwerks) ca. 7.00 x 6.51 m. Afmeting berging:: 
 'het betreft hier een oudere woning, hetgeen betekent dat de eisen 
ca. 7.00 x 2.25 m.  De garage is voorzien van een alarminstallatie, die aan de bouwkwaliteit gesteld mogen worden aanzienlijk lager 
een eigen cv-installatie en een aircounit in de kantoorruimte.
 liggen dan bij nieuwe woningen. Verkoper staat niet in voor het 


 geheel of ten dele ontbreken van één of meer eigenschappen van 

Isolatie: 
 de onroerende zaak voor normaal en bijzonder gebruik en het 

het woonhuis is (waarschijnlijk) voorzien van muurisolatie, de eventueel anderszins niet beantwoorden van de zaak aan de 
wanden en plafonds op de eerste verdieping zijn geisoleerd. De overeenkomst is voor rekening en risico van koper.' 

vloer van de eerste verdieping heeft akoestische isolatie. Er is 
 Aan koper wordt uiteraard gelegenheid geboden om ook zelf 
gedeeltelijk isolerende beglazing toegepast.
 onderzoek naar de staat van onderhoud van het gehele object te 
 
 (laten) doen; 


Nutsvoorzieningen: 

er zijn zelfstandige aansluitingen op  water-, gas- en 
elektraleidingen en telefoon.





Installaties:                                      


radiatorverwarming wordt verzorgd door een c.v. combi ketel 
(merk: Nefit HR, bouwjaar: 2010).  De vloeren van de keuken en 
badkamer zijn uitgerust met elektrische vloerverwarming. In de 
garage wordt de verwarming verzorgd door een c.v.ketel 

(merk; Nefit, bouwjaar 2012). Er zijn twee elektrische boilers ten 
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Historie
 behoorde tot de bezittingen van de heren, later graven van 

 Culemborg. Reeds in de 14e eeuw hield de heer van Culemborg 

Rijswijk is een klein Nederlands dorp in de Gelderse gemeente het gemaal en de wind in pacht van de hertog van Gelre.

Buren. Dit dorp in de Neder-Betuwe behoorde van 1811-1817 bij 

de voormalige gemeente Beusichem, van 1818-1998 bij de Nabij Rijswijk, om precies te zijn bij Ravenswaaij, kruist het 
voormalige gemeente Maurik en vanaf 1999 bij de (nieuwe) Amsterdam-Rijnkanaal de Lek. Vroeger liep de verbinding tussen 
gemeente Buren. Dezelfde plaatsnaam komt ook voor in Noord- Amsterdam en de Rijn nogal gebrekkig via de Zuiderzee, de Vecht, 
Brabant en Zuid-Holland. In 1915 en 1916 zijn in het Essenbosch de Utrechtse stadsgrachten, de Vaartsche Rijn en de Lek. Daar 
sporen gevonden van een nederzetting uit de 2e eeuw na Christus. kwam verbetering in door het graven van het Merwedekanaal, 
De oudste vermelding van de naam komt voor in een 9e-eeuwse zodat de Amsterdamse schepen bij Gorinchem de Boven-
oorkonde. De naam is afgeleid van het oud Nederlandse woord Merwede op konden varen. Maar dat kanaal bleek al snel te klein 
'wich' dat nederzetting betekent en 'ris' dat loot, tak of twijg en in de jaren dertig werd besloten een rechtstreekse verbinding 
betekent. Hier misschien in betekenis van vlechtwerk. Er komen aan te leggen tussen Amsterdam en het Ruhrgebied. Oostelijk van 
veel achternamen voor, met een even grote variatie in schrijfwijze, het Amsterdam-Rijnkanaal ligt het dorp Rijswijk, dat een veer-
gebaseerd op de plaatsnaam Rijswijk. Deze families kunnen verbinding heeft met het vestingstadje Wijk bij Duurstede, aan de 
afstammen van een der Rijswijken in Noord-Brabant bij overzijde van de Lek. 
Woudrichem of Zuid-Holland bij Den Haag of van de Duitse 
gelijknamige plaats bij Kleef.  In het dorp staat de Nederlands-
hervormde Martinuskerk gebouwd in Gelders-Nederrijnse stijl. 




Er zijn enkele voorzieningen te vinden in Rijswijk. Zo is er 
Openbare Basisschool de Wiekslag, voetbalvereniging VV SCR 
(welke leden telt van verschillende dorpen binnen de gemeente 
Buren), een buurtvereniging, een Oranjevereniging en een 
verenigingsgebouw, de Hoekenburg. Winkels zijn er in Rijswijk 
niet te vinden, hiervoor gaan bewoners onder andere naar 
omliggende dorpen als Maurik of Beusichem. 




Molen De Hoop is een Betuwse korenmolen. De molen, gebouwd 
in de 18e eeuw, is van het type ronde stenen grondzeiler. De 
functie van de molen is "korenmolen" en de inrichting bestaat uit 1 
koppel maalstenen Op de plaats van de tegenwoordige molen (in 
de uiterwaarden van de Lek) heeft een voorganger gestaan - 
waarschijnlijk een standerdmolen - die in de tweede helft van de 
17e eeuw in handen was van molenaar Cornelis Willemss. Rijswijk 
maakte toen deel uit van de heerlijkheid Maurik, welke tot 1697 
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Begane grond woonhuis
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Eerste verdieping woonhuis
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Begane grond bijgebouw
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Eerste verdieping bijgebouw
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Kadastrale kaart
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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 Gamerschestraat 49 5301 AR Zaltbommel
T  0416-671700 E  info@hofstaetemakelaardij.nl W  www.hofstaetemakelaardij.nl


