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Net buiten de kern van Vuren staat dit halfvrijstaande dijkhuis 

aan de Waaldijk. Ooit het dorpscafé, nu een fijn huis met veel 

meer ruimte dan u zou verwachten. Het heeft alles te maken 

met het geweldige souterrain met direct toegang tot de tuin en 

de Waal. De locatie van dit huis is uitzonderlijk mooi. Letterlijk 

aan het water. Een boothelling en bootlier mogen hier daarom 

zeker niet ontbreken. Met drie verdiepingen en een zolder biedt 

dit huis alle ruimte voor een gezin met kinderen al dan niet 

in combinatie met hobby of werk aan huis. Vanuit de meeste 

kamers is het uitzicht prachtig. Aan de voorzijde, aan de dijk, 

over de weilanden met daarachter de contouren van Vuren; 

en aan de achterzijde de brede en imposante Waal met iets 

verderop stroomafwaarts Gorinchem en Slot Loevestein.

Alle ruimte om te genieten
De begane grond op dijkhoogte biedt drie ruimtes: de 

royale hal met trappenhuis naar souterrain en verdieping, 

de moderne keuken en de living met prachtige eikenhouten 

vloer en sfeervolle houtkachel. Zowel vanuit de keuken als 

de woonkamer is er Waalzicht. Het souterrain, eveneens met 

royale hal, biedt plaats aan twee badkamers, een prachtige 

slaapkamer (zeker ook geschikt als werk- of hobbyruimte) met 

haard en aansluitend de veranda met buitenkeuken en glaspui. 

De verdieping is ingericht met een fraaie overloop met wastafel, 

separaat toilet en drie slaapkamers. Elk met dakkapel en 

prachtig uitzicht. Tot slot een bergzolder met vaste trap.

Tuin met veranda
Hier wonen is kiezen voor wonen aan het water. Het water 

dat nooit verveelt. De prachtige serre/veranda met glazen 

pui en buitenkeuken maakt dat u vanaf het vroege voorjaar 

tot laat in het najaar geniet van het buitenleven. De tuin met 

gazon en borders daar direct achter is in de zomermaanden 

een aangename plek. Dankzij een boothelling met lier kunt u 

zo het water op. Aan de zijkant van de woning, naast de schuin 

aflopende verharde oprit, is een robuuste berging aangebouwd 

met openslaande deuren naar de tuin. Ideaal voor opslag,  

fietsen of auto.

Dijkhuis 
aan de rivier

Waaldijk 83 te Vuren

€ 795.000,- k.k.

Zo dicht bij het water 
van de Waal
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https://youtu.be/6WYvcrQGLKw
https://youtu.be/6WYvcrQGLKw


Het dorp Vuren ligt direct aan de Waal en telt ongeveer 

2.100 inwoners waarvan ongeveer 240 in het buitengebied. 

Waarschijnlijk ontstond de nederzetting Vuren al rond het jaar 

900. In de dertiende eeuw wordt voor het eerst gerept over 

de adellijke heren van Vuren. Bekend monument is het fort 

bij Vuren, gebouwd in de periode 1844-1849. Het fort moest 

de toegang tot de Waal afsluiten en de sluizen beschermen 

en maakt deel uit van de bekende Hollandse Waterlinie. Deze 

verdedigingslinie met een lengte van 85 km en een breedte 

van 5 km, loopt van de Zuiderzee bij Muiden tot voorbij de 

Biesbosch en bestaat uit vestingsteden, inundatiegebieden en 

forten, zoals Fort Vuren en het nabijgelegen Fort Asperen.

Vuren op steenworp van Gorinchem
Met ruim tweeduizend inwoners biedt Vuren een aantal goede 

voorzieningen, zoals een basisschool en een supermarkt. Ook 

is het dorp rijk aan (sport)verenigingen. Mensen kiezen voor 

Vuren om de rustige en gemoedelijke woonomgeving. Langs 

de Waaldijk is er een snelle en makkelijke verbinding naar het 

centrum van Gorinchem. In deze provinciestad met historisch 

centrum vindt u een breed aanbod aan winkels, horeca, scholen 

en cultuur. Gorinchem is een fijne stad om te shoppen en in de 

zomermaanden zijn de terrassen in de binnenstad er gezellig 

en druk. Bijzonder leuk is om vanaf hier het veer naar Kasteel 

Loevestein te nemen. 

Landelijk wonen met de Randstad dichtbij
Vuren maakt sinds 1 januari 2019 deel uit van de gemeente 

West Betuwe. In het centrum van het land in het prachtige 

rivierengebied tussen de Linge en de Waal. West Betuwe is 

een groene gemeente grenzend aan de Randstad en bestaat 

uit maar liefst 26 kleine dorpen en steden. Bekend is natuurlijk 

Geldermalsen, door de vele fruit- en boomgaarden. Vuren 

ligt dichtbij Gorinchem in de aantrekkelijke infrastructurele 

driehoek A2-A15-A27.

Vuren

Fort Vuren als onderdeel van de 
Hollandse Waterlinie 
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Kenmerken
Aanvaarding In overleg

Soort woonhuis Halfvrijstaand dijkhuis

Bouwvorm Bestaande bouw

Bouwjaar 1882

Ligging Direct aan de rivier

Bereikbaarheid  Vuren is gunstig gesitueerd in de driehoek A2-A15-A27 in het midden van 

het land. Gorinchem ligt op slechts 6 km. Rotterdam en Utrecht beide op 

ongeveer een half uur in de auto (46 km).

Gebruiksoppervlakte wonen 220 m²

Gebruiksoppervlakte overige inpandige ruimte 15 m²

Gebruiksoppervlakte gebouwgebonden buitenruimte 25 m²

Gebruiksoppervlakte externe bergruimte 0 m²

Inhoud 798 m³ 

Perceeloppervlakte 548 m²

Aantal kamers 7 kamers, waarvan 4 slaapkamers

Aantal badkamers 2

Aantal verdiepingen 3 + zolder

Unique buying reasons (UBR) • Voormalig Café Ekelmans;

 • Direct aan de Waal gesitueerd, met boothelling en -lier;

 • Veel woonruimte met souterrain aan de Waal;

 • Vrij uitzicht met het stroomdalgrasland van Loevestein aan de overzijde;

 • Fraaie eiken houten veranda op tuinniveau.

     

Globale gegevens
Begane grond Hal, toilet, keuken en woonkamer.

Souterrain Hal, twee badkamers en slaapkamer.

Eerste verdieping Overloop, toilet en drie slaapkamers.

Tweede verdieping Zolder.

Tuin Oprit, garage/berging, veranda, gazon en boothelling met bootlier.
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Hal 
De toegangsdeur naar de hal is vanaf de Waaldijk. Het betreft 

een riante ruimte met fraaie hardstenen vloer, trappenhuis, 

vaste kast en toegang tot het toilet met staand closet en 

fonteintje. U ziet hier ook direct de schuifdeur naar de keuken.

Indeling

Begane grond
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Keuken
De keuken, aan de achterzijde, bestaat uit twee rechte 

opstellingen, met hardstenen werkblad met spoelbak. De eerste 

wand is uitgevoerd met koelkast, vriezer, vijfpits gaskookplaat 

en vaatwasser; de tweede met oven en combimagnetron. 

Prachtig is de glazen deur met doorzicht naar de rivier.
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Woonkamer
De woonkamer strekt zich over de volle lengte uit en is voorzien 

van een eikenhouten vloer en een sfeervolle houtkachel. Ook 

de meterkast ziet u in de woonkamer. Met ramen rondom is het 

uitzicht eigenlijk overal betoverend. Voor, over de weilanden en 

achter direct op de rivier.
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Hal
De trap vanaf de hal op de begane grond biedt toegang tot de 

ruime centrale hal in het souterrain.

Souterrain
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Twee badkamers
Het souterrain biedt plaats aan twee badkamers. De eerste met 

hoekbad, wastafel en toilet (staand closet); de tweede met 

inloopdouche en dubbele wastafel.
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Slaapkamer
Ongetwijfeld een van de meest bijzondere kamers is de 

slaapkamer in het souterrain. Met ronduit prachtige zandstenen 

schouw met haard. Een glazen wand met toegangsdeur biedt 

zicht op de serre direct achter de woning.
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Veranda/serre
De eikenhouten veranda opbouw met glazen pui over de 

volle breedte is een fantastische plek om te genieten van het 

buitenleven. De veranda is compleet met buitenkeuken met 

hardstenen werkblad, spoelbak en witgoedaansluitingen.
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Overloop 
De ruime overloop geeft toegang tot drie slaapkamers en biedt 

tevens ruimte aan een wastafelmeubel met daarnaast een 

separaat toilet met staand closet. Een mooi afgewerkte ruimte 

met bovendien prachtig uitzicht over de weilanden aan de 

voorzijde.

Eerste verdieping
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Drie slaapkamers
De eerste aan de voorzijde van het woonhuis. De tweede en derde beide met dakkapel en met prachtig zicht over de Waal. 

De grootste van deze twee slaapkamers (de masterbedroom) met brede vaste kast en schuifdeuren.
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Zolder
Bergzolder, bereikbaar via vaste trap.
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Buiten

De oprit vanaf de dijk is bestraat en loopt schuin naar beneden. 

U krijgt hier direct een goed beeld van de fantastische ligging 

van dit dijkhuis.

Garage/berging
Tegen het huis is een berging gemaakt. Het betreft een 

betonnen kelderbak met houten opbouw, voorzien van elektra 

met openslaande deuren aan de achterzijde. De berging is ook 

vanuit huis bereikbaar.

Tuin achter
Tuin direct aan de rivier met overwegend gazon gecombineerd 

met plantenborders. Verder een boothelling en bootlier.
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Bouwkundige gegevens
Structuur  Het woonhuis bestaat uit een vierkante hoofdmassa met vier bouwlagen 

onder een zadeldak.

Fundering Het huis is gefundeerd ‘op staal’. 

Vloeren  Zowel de vloeren op de begane grond als de verdiepingen zijn van hout. 

De vloeren in het souterrain zijn van beton.

Gevels en binnenmuren De gevels zijn opgetrokken in metselwerk met voorzetwanden.

Kap  Het zadeldak met wolfseind is gedekt met zwarte pannen. De houten 

bakgoten zijn bekleed met zink. De hemelwaterafvoer is eveneens van 

zink. 

Ramen, deuren en kozijnen De houten kozijnen en ramen zijn bezet met dubbele beglazing. 

Installaties en voorzieningen  De verwarming en warmwatervoorziening geschieden middels een cv-

ketel (Remeha Avanta, 2012). 

Isolatie Het woonhuis is volledig geïsoleerd.

Bouwkundige staat en staat van onderhoud  Het woonhuis is in 1882 gebouwd volgens de toenmalige, geldende 

bouwregelgeving en verkeert in een goede bouwkundige staat en goede 

staat van onderhoud.

  De beoordeling van de bouwkundige staat en staat van onderhoud geldt 

op basis van visuele waarnemingen, gerelateerd aan de ouderdom van het 

object. Een uitgebreide bouwkundige opname valt nadrukkelijk buiten het 

kader van deze brochure. Dit behoort eventueel tot de onderzoeksplicht 

van kandidaat-kopers. Indien u een bouwkundige inspectie wilt laten 

uitvoeren, kunt u hiervoor met De Landerije een afzonderlijke afspraak 

maken.

Nutsvoorzieningen De woning is aangesloten op gas, water, elektra, riolering en telefoon.
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Kadastrale kaart

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 3 maart 2021
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht

Perceelnummer

Huisnummer

Vastgestelde kadastrale grens

Voorlopige kadastrale grens

Administratieve kadastrale grens

Bebouwing

12345
25

Schaal 1: 500

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Vuren
R
541

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

Uw referentie: De Landerije

Kadaster
Kadastraal bekend gemeente Vuren, sectie R, nummer 541, groot 548 m².
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Plattegronden

Begane grond
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Plattegronden

Souterrain
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Plattegronden

Eerste verdieping
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Plattegronden

Bergzolder
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Bestemming
Het object valt als onderdeel van de gebouwde omgeving 

onder het vigerende bestemmingsplan. Het is raadzaam 

om bij de desbetreffende gemeente informatie in te winnen 

over eventuele door u voorgenomen (ver)bouwplannen en 

eventueel geplande ontwikkelingen op het gebied van de 

ruimtelijke ordening: gemeente West Betuwe, Kuipershof 2, 

4191 KH Geldermalsen, tel. 0345 72 88 00, 

e-mail gemeente@westbetuwe.nl, internet westbetuwe.nl.

Bezichtiging
Bezichtigingen vinden uitsluitend plaats in overleg met De 

Landerije. Na de bezichtiging stellen wij het op prijs binnen 

enkele dagen de reactie van u of uw NVM-aankoopmakelaar 

te mogen vernemen, zodat wij de eigenaar over de uitkomst 

kunnen informeren.

Algemeen

Bankgarantie of waarborgsom
Zodra er sprake is van een definitieve koopovereenkomst (de 

vervaldatum van de ontbindende voorwaarde(n)), wordt van 

de koper een bankgarantie c.q. waarborgsom verlangd ad 10% 

van de koopsom.

Disclaimer
Deze brochure is met grote zorg samengesteld. Desondanks 

kunnen geen garanties gegeven worden met betrekking tot de 

volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie in deze 

brochure. De Landerije en diens opdrachtgever kunnen niet 

aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze informatie 

of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Aan de gegevens, 

zoals die in deze brochure worden weergegeven, kunnen 

derhalve geen rechten worden ontleend. © De Landerije.

Interesse? 
Neem contact op met:
Gernant Temminck
Register Makelaar - Register Taxateur

g.temminck@landerije.nl

088 - 00 44 2 44
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Stadhuisstraat 2

4147 CE Asperen

IBAN NL48RABO0140249648

BTW 8501.13.131B01

088 00 44 2 44

info@landerije.nl

Specialisten in Landelijk en Bijzonder Wonen

www.landerije.nl

KvK 69080208




