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Dit bijzondere landhuis straalt klasse en allure uit! Een ideaal 

pand voor meergeneratiewoning, om aan huis te werken, 

voor grote gezinnen of mantelzorg. Dit door het royale 

woonoppervlak, de indeling en de ligging in het idyllische dorp 

Wamel, centraal gelegen in Nederland. De woning is gebouwd 

in 1893 en gerestaureerd tot een heerlijk comfortabele woning 

met kantoor aan huis. De fraaie gevel met klein bordes en de 

sfeervolle tuin met strak aangelegde hagen en paden geven het 

pand een statig aanzicht.

Karakteristiek wonen in een dorp 
De voormalige herenboerderij ligt midden in de dorpskern van 

Wamel. Scholen en winkels zijn op loopafstand en vlakbij liggen 

de uiterwaarden van de Waal. De goed onderhouden woning 

heeft 14 kamers, waarvan 7 slaapkamers, en 2 badkamers. 

Daarnaast een riante zolderverdieping, kelderruimte en 

dubbele garage. Er zijn twee entrees en twee trapopgangen 

naar de bovenverdieping. Hierdoor biedt het pand voldoende 

ruimte én privacy voor bijvoorbeeld 2 huishoudens 

(meergeneratiewoning) of dat langgewenste kantoor aan huis.

Genieten onder de platanen
De herenboerderij is iets hoger gelegen op een kleine terp en is 

bereikbaar via een brede oprit met ruimte voor meerdere auto’s. 

Om de woning heen ligt een prachtig aangelegde tuin op het 

zuiden, waarin door beplanting en bestrating in strakke lijnen 

een zeer stijlvolle symmetrie is gecreëerd. Vanuit de woning 

en het kantoor heeft u prachtig uitzicht. Op het perceel staan 

bovendien een grote garage en een houten tuinhuis. Op het 

terras aan de achterzijde geniet u tijdens warme zomerdagen 

heerlijk onder een natuurlijk dak van platanen! Bijzonder is de 

grote treurbeuk in de tuin: een monumentale boom.

Een huis om te koesteren
De afgelopen decennia heeft de huidige eigenaar het met liefde 

gerestaureerd en met zorg onderhouden. Nu is het tijd dit 

bijzondere plekje over te dragen aan een nieuwe bewoner die 

het landhuis wil koesteren voor deze en volgende generaties.

De woning wordt geleverd met 40, nog nieuw te plaatsen, 

zonnepanelen. Daarnaast staat de huidige eigenaar ervoor open 

de nieuwe bewoner financieel en praktisch te ondersteunen bij 

het moderniseren van de woning. Wij vertellen daar graag meer 

over tijdens een bezichtiging

Statig landhuis met ruimte 
en fraai aangelegde tuin 

Wilhelminastraat 9 te Wamel

€ 1.375.000,- k.k.

Klasse en allure

3

https://youtu.be/ISXOpnCpeXQ
https://youtu.be/ISXOpnCpeXQ


Het dorp Wamel is een dijkdorp in het land van Maas en Waal, 

direct gelegen aan de oever van de Waal. Wamel maakt deel uit 

van de gemeente West Maas en Waal. De eerste vermelding van 

Wamel dateert uit het jaar 893 als de Abdij van Prüm een hof in 

Wamel bezit. Toen werd Wamel nog Vamele genoemd wat zoiets 

betekent als doorwaadbare plaats. Wamel, met ongeveer 2.400

inwoners, heeft een kleinschalig aanbod aan voorzieningen met

onder andere een Spar buurtsuper, twee basisscholen en een 

cafetaria. Ook op het gebied van sport zijn er eigen voorzieningen 

met onder andere een tennis- en voetbalvereniging.

Landbouw en recreatie
Het Land van Maas en Waal is een dunbevolkt en agrarisch 

georiënteerd gebied. Kenmerkend is het rivierenlandschap met 

dijken en polders. Natuur en landbouw, waaronder weidepercelen, 

fruitteelt en champignonteelt, wisselen elkaar af. De relatieve rust, 

het water en de ruimte bieden ook mogelijkheden voor recreatieve 

doeleinden en watersport. Toeristen komen daarom graag het 

gebied bezoeken. Wamel is daarin een oase van rust.

Wegen en veren
Over de Waal varen meerdere veren waaronder het voetveer 

van Wamel naar Tiel. Dat scheelt, want zo is de afstand met 

de fiets naar Tiel maar 3 km. Via de brug iets verderop is het 

met de auto ongeveer 12 km. Eveneens op slechts 3 km ligt 

het veel grotere dorp Beneden-Leeuwen met diverse goede 

voorzieningen en ook Druten is dichtbij. Wamel ligt dus tegelijk 

landelijk en centraal, binnen de steden vierhoek Arnhem-

Nijmegen-Den Bosch- Utrecht. 

Wamel

Wamel ziet de Waal
voorbijstromen
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Kenmerken
Aanvaarding In overleg

Soort woonhuis Voormalige herenboerderij

Bouwvorm Bestaand

Bouwjaar 1893

Ligging  Aan een rustige straat, in de kern van het dorp Wamel, op loopafstand 

van basisschool, buurtsuper en op korte afstand van natuur en 

uiterwaarden.

Bereikbaarheid  Het dorp Wamel is door haar centrale ligging goed bereikbaar via A15 

en A50, de plaatsen Tiel, Nijmegen en Den Bosch zijn met 15 tot 30 

autominuten bereikbaar. Het naastgelegen Beneden-Leeuwen ligt op 

5 fietsminuten, daarnaast is Tiel via een voetveer binnen 3 kilometer 

fietsafstand bereikbaar.

Gebruiksoppervlakte wonen 516 m²

Gebruiksoppervlakte overige inpandige ruimte 52 m²

Gebruiksoppervlakte gebouwgebonden buitenruimte 0 m²

Gebruiksoppervlakte externe bergruimte 47 m²

Inhoud 1.741 m³ 

Perceeloppervlakte 2.160 m²

Aantal kamers 14 kamers, waarvan 7 slaapkamers

Aantal badkamers 2

Aantal verdiepingen 2 + zolderverdieping en kelder

Bijzonderheden  Gemeentelijk monument ‘De Laak’

Unique buying reasons (UBR) •  Deze prachtige en goed onderhouden voormalige herenboerderij is 

met liefde gerestaureerd tot een heerlijke woning met kantoor aan 

huis. Het aanzicht is in oude luister hersteld en voorzien van fraaie 

details, zoals de risalerende puntgevel en het inpandige portiek. 

 • De woning wordt geleverd met 40, nieuwe, zonnepanelen. 

 •  Door de ruimte en indeling zijn er goede mogelijkheden om aan 

huis te werken of voor het inwonen van een ouder of kind. Er zijn 

twee trapopgangen aanwezig en een royale oprit, waardoor ook een 

meergeneratiewoning goed realiseerbaar is.

 •  Prachtige volwassen tuin, onder architectuur ontworpen en 

aangelegd door Van Ooijen’s Hoveniers (bekend van De Tuinen van 

Appeltern) met royaal terras op het zuiden.

 •  Parkeren op eigen terrein met plaats voor circa 6 auto’s, daarnaast 

een dubbele garage en carport. 

 •  Het dorp Wamel is centraal gelegen. De rijksweg A15 is op circa 5 

autominuten bereikbaar. Hier woont u nog echt in een dorp waar 

kinderen op straat kunnen spelen.
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Globale gegevens
Parterre  Vestibule, ontvangstruimte, toilet, woonkamer met serre, muziekkamer, 

tussenhal, woonkeuken, bijkeuken, zijentree en kantoorruimte.

Eerste verdieping  Overloop, 4 slaapkamers, badkamer, studeerkamer, tweede overloop,  

3 slaapkamers en 2e badkamer.

Zolderverdieping Overloop, grote open zolderruimte en bergzolder.

Tuin Royale oprit, dubbele garage, carport en tuinhuis/fietsenberging.
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Entree voorzijde
Als u de woning via het kleine trapje aan de voorzijde 

binnenkomt, stapt u via het voorportaal de vestibule in. Links 

hiervan bevindt zich de ontvangstruimte met garderobenis en 

toilet. De dubbele authentieke deuren met geëtst glas leiden 

naar de woonkamer. 

Indeling

Begane grond
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Woonkamer
De royale woonkamer is een karakteristieke ruimte waar de 

bovenramen met glas-in-lood voor een mooie lichtinval zorgen. 

Omdat de woning iets hoger gelegen is, heeft u vanuit de 

woonkamer een prachtig uitzicht naar buiten. In de woonkamer 

ligt een plavuizen vloer met vloerverwarming. 
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Serre
Aan de woonkamer ligt een serre op het zuiden. De serre heeft 

grote raampartijen die zicht bieden op de tuin. Openslaande 

deuren bieden toegang tot het terras aan de achterzijde van de 

woning.
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Muziekkamer
Vanuit de woonkamer bereikt u via een trapje en een voor-

portaal de ‘muziekkamer’. Deze ruimte heeft inbouwkasten 

en een unieke, warme sfeer. In het voorportaal bevindt zich de 

trapopgang naar de eerste verdieping.
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Tussenhal en kelder
Vanuit de woonkamer komt u in de tussenhal. Deze centrale 

hal biedt toegang tot de woonkeuken, bijkeuken en heeft 

een doorgang naar het kantoor. Ook is hier de ingang van de 

kelderruimte gesitueerd. De grote kelder is in drie ruimten 

gesplitst, ideaal voor proviand of als wijnkelder.
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Woonkeuken
In de royale Siematic woonkeuken is alle moderne appara-

tuur aanwezig en zijn vaste inbouwkasten geplaatst. Met een 

aanrechtblad van Belgisch hardsteen is de keuken een sfeervolle 

ruimte in het huis. Hier ligt dezelfde plavuizen vloer als in de 

woonkamer. De openslaande deuren geven toegang tot het 

terras.
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Bijkeuken
In de bijkeuken bevinden zich achter antieke dubbele deuren de 

wasmachine en cv-ketel. Ook heeft de bijkeuken een aanrecht 

met granieten werkblad en keramieken gootsteen.
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Entree achterzijde
Aan de achterzijde van de woning is een aparte entree die toe-

gang tot de woning biedt en via de oprit te bereiken is. Via deze 

entree met toiletruimte komt u in de huidige kantoorruimte 

op de begane grond. Deze ruimte kan ook gemakkelijk worden 

ingedeeld als mantelzorgwoning met eigen entree en terras.
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Kantoorruimte
Met een oppervlakte van 74 m² is het kantoor een zeer grote 

ruimte met de mogelijkheid om bijvoorbeeld een bedrijf of 

praktijk aan huis te houden. Ook kan deze ruimte perfect 

worden gebruikt als mantelzorgwoning of als woning voor 

een inwonende ouder of kind, vanwege de aparte entree met 

toegang tot de tuin en een eigen trapopgang naar de eerste 

verdieping. 
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Eerste verdieping

Overloop voorzijde
Via de trap aan de voorzijde van de woning komt u op de royale 

overloop met vide op de eerste verdieping, die toegang biedt 

tot vier slaapkamers en een badkamer. 

Eerste badkamer
De grote badkamer op de verdieping is uitgevoerd met een 

ligbad, douche, een toilet en dubbele wastafels en bekleed met 

lichtkleurige mozaïektegeltjes.
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Slaapkamers voorzijde
De vier ruime slaapkamers in het voorhuis, hebben elk een 

oppervlak van 16/17 m². In één van de slaapkamers is een 

ingebouwde bedstede te vinden. Op de vloeren ligt hier overal 

licht houtkleurig laminaat van goede kwaliteit.

Studeerkamer
Via de overloop loopt u via een klein trapje naar de 

studeerkamer. Deze ruimte heeft een sfeervolle dakkapel.
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Overloop achterzijde
De studeerkamer is verbonden met een tweede overloop, die u 

ook vanuit de kantoorruimte op de begane grond via een trap 

kunt bereiken. Deze overloop biedt toegang tot de andere drie 

slaapkamers.

Slaapkamers achterzijde
De drie slaapkamers aan de achterzijde zijn ruime kamers. Een 

van de ruimten is zelfs 27 m² groot. Twee kamers hebben een 

dakkapel. 

Tweede badkamer
In dit deel van de bovenverdieping bevindt zich ook de tweede 

badkamer, met douchecabine, toilet en dubbele wastafel.
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Tweede verdieping

De tweede verdieping is vanuit de overloop aan de achterzijde 

via een vaste trap te bereiken en komt uit op een overloop die 

de twee zolderruimten met elkaar verbindt. Aan de achterzijde 

is een grote bergzolder gecreëerd. Aan de voorzijde ligt een 

riante open ruimte met een nokhoogte van 3,27 m, die dienst 

kan doen als speelzolder of hobbyruimte. Hier zijn Velux 

dakramen geplaatst, die zorgen voor veel lichtinval.



De herenboerderij ligt op de hoek van drie straten, midden in 

het dorp Wamel. Vanaf de Wilhelminastraat bereikt u via een 

statig hekwerk het pad van kiezels dat naar de woning leidt.

De oprit, vanaf de Koningsstraat, biedt ruimte voor meerdere 

auto’s. De prachtig aangelegde tuin rondom de woning ligt 

grotendeels op het zuiden en is omheind door hagen en 

authentiek sierhekwerk. Met buxushagen, bestrate looppaden 

en volgroeide bomen zijn fraaie symmetrische zichtlijnen 

gemaakt. 

Buiten

Vanaf de oprit toegang tot de dubbele, geheel geïsoleerde 

garage met openslaande deuren en een aangebouwde 

overkapping, die dienst doet als carport. Daarnaast is er 

een houten tuinhuis dat gebruikt kan worden als schuur of 

fietsenberging. Het terras achter de woning is bestraat en 

overdekt door een parasol van volwassen platanen. In de 

tuin zijn karakteristieke (water)ornamenten geplaatst en is 

sfeervolle tuinverlichting aangebracht.
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Bouwkundige gegevens
Structuur  Het woonhuis bestaat uit een rechthoekige hoofdmassa met twee 

bouwlagen, onder samengesteld dak.

Fundering  De woning is gebouwd ‘op staal’ (harde grondslag) en is gelegen op een 

kleine terp/verhoging in het landschap. 

Vloeren  De vloeren op de begane grond zijn deels van beton    

en deels steenachtig. De verdiepingsvloeren zijn van    

hout.

Gevels en binnenmuren  De gevels zijn deels voorzien van voorzetwanden.

Kap  De houten kap is op het voorhuis geïsoleerd en gedekt met Tuile du Nord-

pannen, het achterhuis is deels geïsoleerd en gedekt met verbeterende 

pannen, de goten zijn van zink.  

Ramen, deuren en kozijnen  De houten kozijnen en ramen zijn deels bezet met enkele en deels met 

dubbele beglazing. In het voorhuis zijn deels nog de originele Amerikaans 

grenen kozijnen aanwezig.

Installaties en voorzieningen  De verwarming en warmwatervoorziening geschieden middels cv-

installatie (3 Nefit cv-ketels, bouwjaar 2015 en 2018). De woning is 

voorzien van een alarminstallatie en deels voorzien van vloerverwarming.

 De woning wordt geleverd met 40, nieuw aan te brengen, zonnepanelen.

Isolatie  Het huis beschikt deels over vloer- en dakisolatie. Tevens is het huis deels 

voorzien van dubbele beglazing.

Bouwkundige staat en staat van onderhoud  Het oorspronkelijke woonhuis is in 1893 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 aardgas, water, elektra, riolering, telefoon en 

internet (glasvezel tot in de tuin  aangelegd).

39



Kadaster
Kadastraal bekend gemeente Wamel, sectie F, nummer 1733, groot 2.160 m²..

Kadastrale kaart

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 1 september 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

Wamel
F
1733

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: Wilhelminastr9,wml
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Plattegronden

Begane grond
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Plattegronden

Eerste verdieping
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Plattegronden

Vliering
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Plattegronden

Schuur en kelder
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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 Maas en Waal, 

Dijkstraat 11, 6658 AG Beneden-Leeuwen, tel. 14 0487, 

e-mail info@westmaasenwaal.nl, internet westmaasenwaal.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:
Hilde Kuus
Register Makelaar - Register Taxateur

h.kuus@landerije.nl

088-0044244
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Heerewaardenstraat 34A

6624 KK Heerewaarden

IBAN NL73KNAB0258204540

BTW NL001929266B67

088 00 44 2 44

info@landerije.nl

Specialisten in Landelijk en Bijzonder Wonen

www.landerije.nl

KvK 73447307




