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Riant en  landelijk wonen
Het volmaakte samenspel van deze markante monumentale met 
riet gedekte woonboerderij gelegen in het buitengebied van het 
dorp aan een weg met lintbebouwing, met de daarboven alom 
bekende ‘Hollandse luchten’ zorgt voor het echte gevoel van 
landelijk wonen. Deze voormalige boerderij is lommerrijk gelegen 
en beschikt over diverse authentieke kenmerken. De royale inhoud 
van het pand, de praktische en zeer riante woonvertrekken maken 
dit woonhuis multifunctioneel, dat wil zeggen; onder meer geschikt 
voor dubbele bewoning, mantelzorg of werken aan huis. 


Deze woonboerderij draagt een rijke historie met zich mee, hetgeen 
zich zowel in- als extern laat vertalen in tal van authentieke, 
sfeerbepalende details. Rondom het pand ligt een ruim aangelegde 
tuin met sier-, noot- en fruitbomen. Naast en achter de boerderij 
ligt een weiland, ideaal voor het houden van ondermeer paarden of 
kleinvee waarbij de grote garage kan worden verbouwd tot stal en 
parkeerruimte voor een auto. Het weiland is vanaf de openbare weg 
toegankelijk middels een extra dam. Aan de achterzijde van de 
boerderij heeft u een mooi uitzicht op de polder.
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Beknopte gegevens
Soort woonhuis: woonboerderij

Bouwjaar: periode van 1860-1900
Gebruiksoppervlakte: ca. 604 m²

Inhoud: ca. 2732 m³
Perceeloppervlakte: 8470 m²

Aantal kamers: 11
Aantal slaapkamers: 7

Bijgebouwen: origineel bakhuisje, hobbykas en 2 voormalige varkensschuurtjes
Tuin: de woonboerderij wordt omgeven door een prachtige tuin met een zeer gevarieerde flora, ruime 

parkeergelegenheid, een perceel grasland, etc. Er is een natuurlijke vijver/paddenpoel aanwezig en 
een vijver op het terras met een waterloop. Kortom het buitenleven heeft hier bijzondere dimensies 
en u zult enthousiast worden van haar adembenemende schoonheid.

Ligging: aantrekkelijk gelegen aan een weg met lintbebouwing in het buitengebied met een landelijke  setting.
Bijzonderheden: woonhuis heeft de status van gemeentelijk monument
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Entree en binnenhal
Een mooie voordeur in stijl, met kleine raampjes in 
roedeverdeling, vormt de officiële ingang tot deze monumentale 
woonboerderij. De hal geeft toegang tot het, aan de linkerzijde 
grenzende, voorhuis en het aan de rechterzijde grenzende 
achterhuis. Aan het einde van deze entree vindt u de garderobe.

Tevens vindt u in deze hal de toegang tot een van de toiletruimtes 
en de open trap naar de eerste verdieping (kantoorruimte). Door 
de openslaande deuren aan de rechterkant kunt u uw weg 
vervolgen en leidt de hal u meteen naar het aangename ‘hart’ van 
het achterhuis, of u kiest ervoor om aan de linkerzijde naar de 
binnenhal van het huis te gaan.




In de binnenhal bevindt u zich meteen in het voorhuis. Deze hal 
geeft toegang tot de keuken, de woon-/eetkamer, het portaal naar 
de badkamer, de separate toiletruimte en tot de open trap naar de 
eerste verdieping.
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Woonkeuken
Heerlijke woonkeuken in het voorhuis. De keuken is 
uitgerust met een op maat gemaakte Boffi keukenunit in 
U-opstelling. De keuken is uitgevoerd met Canadees 
Maeple Leaf-houten kastjes en voorzien van een natuur-
stenen werkblad. Aan inbouwapparatuur zijn een 5-pits 
gaskookplaat met wokbrander, Quooker, professionele 
afzuigkap, vaatwasmachine, oven en stoomoven.

Badkamer
Vanuit de binnen-entree is via een tussenportaal de 
badkamer toegankelijk, welke is uitgerust met een 
whirlpoolligbad, tweepersoons douche-/stoomcabine, 
dubbel wastafels en design-radiator. 
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Voorkamer met opkamer
De voorkamer en opkamer zijn samengevoegd tot één 
woonvertrek. Ook hier weer geven de prachtige 
raampartijen een plezierige lichtinval. Heel mooi zijn de 
glas-in-lood-ramen die hier aanwezig zijn. Een robuuste 
schouw met antieke zandstenen sierlijst, met aansluiting 
voor open haard en houtkachel, zorgt voor een huiselijke 
sfeer en een aangename temperatuur in de winter. 

Vanuit deze voorkamer heeft u toegang tot de binnenhal 
en tot de (wijn)kelder. De woon- en eetkamer zijn in een 
U-vorm met elkaar verbonen.




Vloeroppervlakte: ca. 41m2.
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Eetkamer
Mooie eetkamer met veel lichtinval via de ramen met 
roedeverdeling. De authentieke voordeur bevindt zich in deze 
eetkamer. Verder bevindt zich in deze ruimte een prachtige 
verbindingsdeur naar de keuken, met inbouwkasten. In een van 
deze inbouwkasten treft u een antieke trap naar de zolder aan. 




Vloeroppervlakte: ca. 22 m2
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Achterhuis - Woonkamer 2
Deze zeer riante woonkamer is gesitueerd in de 
voormalige veestal. Deze kamer geeft een zeer ruimtelijk 
effect,  mede doordat deze open is tot de tweede 
verdieping en doordat de twee aanwezige entresols open 
zijn. Aan de linkerzijde heeft u uitzicht op de tuin door  
een grote glazen wand, voorzien van drie keer dubbele 
openslaande deuren en aangrenzende raampartijen. 
Daarboven zijn ook nog 3 (Velux)dakramen aangebracht 
waardoor het heerlijke licht is. De authentieke gebinten 
zijn in het zicht gebleven.

Aan de rechterzijde vindt u meerdere ruimten, waaronder 
de keuken, een werk-/slaapkamer, een inbouwkast en de 
achterentree.

 

Vloeroppervlakte: ca. 138 m2!
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Achterentree en keuken
De keuken in het achterhuis is aan beide zijden van de 
ruimte voorzien van een keukenblok met een 4-pits 
gaskookplaat, oven, koelkast, vaatwasmachine en RVS-
afzuigkap. De achterentree vormt de ‘ingang achterom’. 
Dit is een heerlijk lichte ruimte, doordat de zijwand 
geheel van glas is. Deze entree geeft toegang tot de garage 
(plaats voor 2 auto's) en wasruimte met deur naar de tuin.
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Entresol achterhuis
In het achterhuis zijn beide  entresols als gebruiksruimte 
ingericht. Beide entresols zijn toegankelijk via een eigen 
trapopgang, maar zijn ook met elkaar verbonden via een 
overloop. De entresol aan de achterzijde van de woning is 
in gebruik als slaapruimte. Aangrenzend is daarom een 
aanpalende ruimte met douche, wastafel en toilet. Met 
spiraaltrap naar de zolder. 

De overloop vormt de verbinding tussen entresol 1 en 2 
en heeft een vide over de woonkamer in het achterhuis. 

De tweede entresol  is nu in gebruik als werkkamer. Hier 
staat een grote boekenkast opgesteld tegen de wand, welke 
geheel op maat gemaakt is. Tevens toegang tot de 
kantoorruimte, welke zich boven de centrale hal bevindt. 
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Kantoor
Zeer representatieve kantoorruimte, welke direct en 
afzonderlijk toegankelijk is vanuit de centrale entree. 
Hierdoor is dit een prima ruimte welke voor diverse 
zakelijke doeleinden kan worden ingezet. Denkt u aan 
kantoor, praktijkruimte of salon. Uw clientèle kan 

rechtstreeks, via de trapopgang in de hal, naar dit vertrek 
komen zonder door het huis te hoeven lopen. De ruimte 
is licht door de dakkapellen aan beide zijden en riant van 
formaat. De bijzondere deuren en glazen puien laten ook 
hier weer duidelijk de Japanse invloeden terugzien. 




Vloeroppervlakte: ca. 38 m2
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Eerste verdieping voorhuis
Via de trap in de binnenhal gaat eerst naar een tussenverdieping. 
Deze verdieping is los, zowel wat betreft vloer als dak en zolder, 
van de eerste verdieping. De overloop heeft een mooie vide over 
de binnenhal en geeft toegang tot de eerste slaapkamer.  Via een 
paar extra treden bereikt u de hal op de eerste verdieping, die 
toegang geeft tot de overige 3 slaapkamers op deze verdieping. 
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Overige slaapkamers
Deze eerste, ruime slaapkamer bevindt zich aan de linker 
voorzijde van het voorhuis. Het vertrek beschikt over een 
dakkapel, openslaande deuren met Frans balkon, een 
raam en een vaste wastafel. De mooi wit geschilders 
dakspanten geven de kamer een nostalgische look

De andere slaapvertrekken aan de voorzijde hebben 
beiden ook een Frans balkon., met openslaande deuren.
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Bijzonderheden
• Bouwwijze woonboerderij:                                                                                             - er is een ondergrondse olietank (3.000 l) aanwezig in het perceel. 
de boerderij is traditioneel gebouwd. De gevels zijn deels Deze is geheel geleegd en geschoond (tanksaneringscertificaat is 
vervaardigd van steens metselwerk en deels van metselwerk met beschikbaar).

spouwmuur-constructie. Het dak is met riet gedekt en is 

recentelijk geheel gerenoveerd. Het achterhuis is in de periode 
Voorzieningen:

1998-1999 onder architectuur verbouwd en het voorhuis is toen - rookkanaal met vonkenvanger(openhaard constructie behouden)

gemoderniseerd;
 - mechanische ventilatie



 - 4 antenne aansluitingen

• Isolatie: 
 - vaste internetlijn en wifi

de plafonds van de woonboerderij zijn voorzien van thermische - automatische dakramen voorzien van horren, zonwering en

isolatie als ook de zolder van het achterhuis. Er is isolerende    regencensoren

beglazing toegepast in het achterhuis en voorzetramen in het - buitenkraan, buitenstopcontacten en buitenverlichting

voorhuis;
 



 • Waarborgsom:

• Nutsvoorzieningen: 
 in de koopakte zal een waarborgsom of bankgarantie ten bedrage 
er zijn zelfstandige aansluitingen op  water-, gas- en van 10% van de koopsom worden gesteld, te voldoen door koper 
elektraleidingen, telefoon  alsmede op het gemeenteriool;
 binnen 6 weken na het ondertekenen  van de koopovereenkomst;



  	

• Installaties: 
 • Algemeen:

verwarming wordt verzorgd door 2 centrale verwarmings- - voor informatie over de gemeente Vijfheerenlanden kunt u 
installaties (bwjr c.v.-combiketels: 2011, type: HR, merk: ATAG kijken  www.vijfheerenlanden.nl. Hier vindt u ondermeer 
Q51C, voorzien van  MADQ/2 regelaar), warm water d.m.v. de informatie over scholen, (sport)verenigingen, 
c.v.-combiketel en een gekoppelde boiler. Er is een convectorkast kerkgenootschappen, etc.; 

voor hete lucht verwarming. Deels vloerverwarming en radiatoren. - onderhavig perceel is belast met een BP-recht in het kader van de 
Er is een bliksemafleiding installatie over het gehele pand. Tevens Belemmeringenwet Privaatrecht ten behoeve van gemeente 
is het huis voorzien van een alarminstallatie met rookmelders, Zederik voor het hebben, houden en onderhouden van 
welke een doormelding heeft naar de meldkamer. Verder is er ook nutsleidingen

een centraal stofzuigsysteem aanwezig. Met takelinstallatie op de - centraal gelegen op korte reisafstand van de oprit autosnelweg 
zolder van het achterhuis;; 
 A27 Breda - Utrecht (ca. 7 autominuten)



 - op 5 minuten afstand gelegen tussen twee dorpskernen met 
• Woning is een gemeentelijk monument:
 voorzieningen zoals huisarts, tandarts en fysiotherapie en 
het betreft hier een beschermd gemeentelijk monument in het winkelcentra voor de dagelijkse boodschappen.

kader van de Monumentenwet.;
 - de woning wordt collegiaal aangeboden met kantoor 



    Hofstede Makelaardij Meerkerk
• Diversen:



- ruim voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein;
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Wonen in de Alblasserwaard
De gemeente Vijfheerenlanden ligt in de oosthoek van de 
Alblasserwaard, tussen de steden Vianen en Gorinchem in. De A27, 
de A2 en de A15 zorgen als belangrijke verkeersaders voor goede 
verbindingen met alle steden in de Randstad, maar ook met de 
andere delen van het land. Het dorp Meerkerk is gelegen aan het 
Merwedekanaal en tevens bestuurlijk centrum van de gemeente 
met in het centrum het gemeentehuis. Het riviertje de Oude 
Zederik, dat loopt van Meerkerk naar Ameide, is rijk aan natuur-
schoon. Prachtige boerderijen en ook de enkele jaren geleden 

gerestaureerde “Bonkmolen” zijn zeker een bezoek waard. Verder 
kunt u de donk, de eendenkooi en een visrijk wiel bezoeken. Vanuit 
Meerkerk kunt u mooie fietstochten maken door het Zouwegebied, 
een natuurgebied bij uitstek, waar onder andere de broedplaatsen 
van enkele reigersoorten zijn. De Alblasserwaard wordt omringd 
door een ringdijk. Momenteel beschikt de Alblasserwaard over een 
ruim opleidingenaanbod. Naast het basisonderwijs zijn diverse 
vormen van buitengewoon en voortgezet onderwijs aanwezig zoals 
VWO, HAVO en VMBO. 
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Begane grond
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Tussen- en eerste verdieping en zolder
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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


