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Magnifieke woonboerderij
De gevel van deze monumentale boerderij steekt fier boven de 

jonge bomen aan de voorzijde uit. De woonboerderij uit 1906 

is volledig gerenoveerd en verbouwd. Met als resultaat een 

prachtige combinatie van authenticiteit en modern design. 

Buiten in de tuin schijnt nog altijd de weidsheid van het land 

door. Binnen zijn er veel originele details zoals de schouw met 

tableau, de rijk gekleurde tegelvloer in de hal en de bedstee. 

Het comfort en moderne design van het trappenhuis mengt 

zich naadloos met de nostalgische geborgenheid van het huis. 

Met de eigentijdse haard in de woonkamer die 180 graden kan 

draaien zit u overal warm en gezellig. De zichtbare gebinten in 

de gecombineerde living en keuken maken het vrije, huiselijke 

gevoel compleet.

Volop leef- en werkruimte 
Met 9 kamers heeft dit huis tal van mogelijkheden. Aan de 

voorzijde zijn de dubbele en extra werkkamer met bijbehorende 

entree geschikt voor een praktijk of kantoor aan huis. Met de 

royale woonkamer- en keuken en de separate televisiekamer 

blijft er genoeg leefruimte voor de overige gezinsleden over.  

Op de eerste verdieping, met vide, bevinden zich vier 

slaapkamers en twee badkamers. 

Het grote bijgebouw, inclusief zolder, met een lengte van  

12,5 meter is de plek voor het creëren van een sport-, speel- of 

hobbyhoek. Ook de tuin is ruim bemeten. Het uitgestrekte 

gazon nodigt uit tot spelen. In de zomer is de veranda achter in 

de tuin een heerlijk verkoelende plek door de schaduw die vijf 

dakplatanen schenken. De fruitbomen laten de wisseling van de 

jaargetijden zien en u plukt de lekkerste vruchten uit eigen tuin.

Middenin de dorpskern en toch vrij
De woonboerderij ligt middenin de dorpskern. De weidse tuin 

en de vrijstaande ligging zorgen toch voor een vrij gevoel. 

Als u erop uit wilt, lokt het veelzijdige landschap van de 

Alblasserwaard. Fietsen door de polder of watersporten op de 

Merwede, de Lek en de Noord. Voor de stadse geneugten bent 

u in 15 autominuten in Gorinchem of in een half uur in Utrecht 

of Rotterdam. Kortom wonen, werken en recreëren vallen 

moeiteloos samen in deze schitterende woonboerderij.

Vraagprijs € 950.000,- k.k.

Combinatie van 
authenticiteit en 

moderndesign

Noordeloos
Noordzijde 32
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https://youtu.be/mEJh0Zp-wbY


Weids wonen dichtbij Gorinchem
Het Zuid-Hollandse dorp Noordeloos heeft bijna 1.800 

inwoners. Bij het dorp horen ook drie buurtschappen: Den Dool, 

Overslingeland en een deel van Minkeloos. Het buurtschap 

Overslingeland ligt op ongeveer identieke afstand van de drie 

dorpen: Noordeloos (4 km), Hoornaar (3 km) en Schelluinen (5 

km). De plaatsnaam Noordeloos is afgeleid van een gelijknamig 

veenriviertje dat door het dorp loopt. Tot 1986 was Noordeloos 

een zelfstandige gemeente. Tegenwoordig valt het onder de 

gemeente Molenlanden.

Over  Noordeloos Hoornaar en Schelluinen
Noordeloos heeft een basisschool en een rijk verenigingsleven. 

Er zijn tientallen verenigingen variërend van voetbal tot 

badminton, biljart en dansen (kijk maar op www.noordeloos.nl). 

De jaarmarkt op de eerste zaterdag in augustus is met zo’n 200 

standhouders en 10.000 bezoekers een van de grootste van 

Midden-Nederland. In Hoornaar vindt u twee basisscholen, een 

supermarkt, slager, bakker, kapper, zorgcentrum en sportschool. 

Hoornaar (ruim 1.900 inwoners) staat bekend als het bruisende 

hart van de Alblasserwaard. Landelijke bekendheid heeft 

Hoornaar dankzij de jaarlijkse Fokveedag (boerenlandfeesten) 

en het beeld van stier Dirk IV. En voetbalvereniging Stedoco 

speelt er op hoog niveau. Schelluinen tot slot (ruim 1.300 

inwoners) ligt onder de rook van Gorinchem. Ook hier vindt 

u een basisschool en diverse voorzieningen waaronder een 

kinderboerderij, een speeltuin en diverse verenigingen.

Wereldberoemd gebied
Noordeloos ligt in de Alblasserwaard, een uniek 

polderlandschap tussen de rivieren de Merwede, de Lek en de 

Noord. In dit hoofdzakelijk agrarische gebied is veel van het 

verleden bewaard gebleven in de vorm van het Middeleeuwse 

copenlandschap, de vele boerderijen en de talloze molens, 

waaronder de wereldberoemde molens van Kinderdijk. Bekend 

is veenrivier de Giessen, geschikt om te varen, zwemmen, vissen 

en soms schaatsen. Het gebied is van oudsher georiënteerd 

op Gorinchem en Dordrecht. De zuidkant langs de Merwede 

heeft zich economisch sterk ontwikkeld en sluit naadloos aan 

op de Drechtstreek en natuurlijk de Rotterdamse agglomeratie. 

Zo liggen wonen en werken kort bij elkaar. Ook dat maakt de 

Alblasserwaard tot een ideaal woongebied.

Noordeloos
Ruimte om te leven
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Kenmerken
Aanvaarding In overleg

Soort woonhuis Woonboerderij

Bouwvorm Bestaande bouw

Bouwjaar Omstreeks 1906

Ligging In de dorpskern van Noordeloos

Bereikbaarheid  Noordeloos ligt op zes autominuten van de A27 en 

acht autominuten van de A15. Utrecht en Rotterdam 

zijn in een half uur bereikbaar en Gorinchem in een 

kwartier. 

Gebruiksoppervlakte 

- wonen 322 m²

- overige inpandige ruimte 32 m²

- gebouwgebonden buitenruimte 0 m²

- externe bergruimte 104 m²

Inhoud 1.450 m³ 

Perceeloppervlakte 975 m²

Aantal kamers 9 kamers, waarvan 4 slaapkamers

Aantal badkamers 2

Aantal verdiepingen 2

Bijzonderheden Gemeentelijk monument en beschermd dorpsgezicht.

Unique buying reasons (UBR) •  Volledig gerenoveerde en verbouwde 

woonboerderij;

 •  Fraaie combinatie van authenticiteit en modern 

design;     

 •  Extra kamers (praktijk/kantoor in het voorhuis);

 •  180 graden haard in de woonkamer;

 •  Vrij wonen middenin de dorpskern.

  

      

Globale gegevens
Begane grond  Hal, voorkamer, praktijkruimte/kantoor, 

televisiekamer, hal en woonkamer.                                    

Souterrain Kelder.

Verdieping  Overloop, twee slaapkamers, badkamer, wasruimte, 

slaapkamer en slaapkamer annex badkamer.

Tuin Oprit, garage/berging, terras, gazon en veranda.
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Indeling

Begane grond

Hal
Aan de voorzijde met originele tegelvloer. Met toegang tot de 

voorkamer en de werkkamer.
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Werkkamer 
Lichte kamer aan de voorzijde met hoge ramen en een vaste 

kastenwand.
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Bibliotheek en werkkamer
Royale ruimte met een fraaie, zwart marmeren schouw, 

houtkachel en een vaste kastenwand die zich net buiten de 

ruimte bevindt. De ligging aan de voorzijde maakt de ruimte 

ideaal voor een praktijk aan huis. Met de tegenoverliggende 

voorkamer erbij kan ook het gehele voorhuis ingericht worden 

als kantoor aan huis. 
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Televisiekamer
Hier bevindt zich een oorspronkelijke schouw met kenmerkende 

witjes en een tableau met een afbeelding van een kanarie. 

Vroeger namen mijnwerkers een kanarie in een kooitje mee 

onder de grond. Dit kleine vogeltje is veel gevoeliger voor 

giftige gassen dan mensen. Als de kanarie stierf dan wisten 

de mijnwerkers dat er zich ergens een lek bevond. Door deze 

waarschuwing konden de mijnwerkers soms op tijd aan een 

ramp ontsnappen. De kanarie werd destijds in een kooitje bij 

het open vuur in grote woonboerderijen gehouden.

Verder is er een vaste kast, een raam en deur naar de zijkant 

van het huis.
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Hal
Centrale hal met zij-ingang, toilet, berging, meter- en 

garderobekast. Het moderne design van het trappenhuis 

accentueert de riante, karakteristieke afmetingen van de 

boerderij. De hal geeft toegang tot de woonkamer, werkkamer 

en de kelder. 
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Kelder
Royale ruimte op stahoogte, voorzien van elektra. De 

authentieke pekelbakken zijn er nog.
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Woonkamer
Een living waar modern comfort en de grandeur van een eeuw 

geleden moeiteloos samensmelten. De 180 graden draaibare 

houtkachel vangt als speels element alle blikken. Ook de 

raampartijen in verschillende vormen dragen bij aan het vrije 

gevoel in de woonkamer. De zichtbare gebinten maken de 

warme, huiselijke sfeer compleet. Zo biedt de woonkamer volop 

ruimte en gezelligheid aan alle gezinsleden en gasten. De 

openslaande deuren naar de tuin halen het buitenleven naar 

binnen. De living geeft toegang tot de televisiekamer. 
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Keuken
Lekker kletsen en kokkerellen tegelijk. Het werkeiland met 

spoelbak dat de keuken en woonkamer verbindt is hier 

uitermate geschikt voor. Met het Lacanche zes-pits gasfornuis 

met wokbrander en drie ovens maakt u de heerlijkste 

gerechten. Daarnaast is de keuken voorzien van een Quooker, 

vaatwasser, en een koelkast met vriezer.
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Overloop
Royale overloop met vide.

Vier slaapkamers
Twee slaapkamers bevinden zich aan de voorzijde van het 

huis. In een van deze slaapkamers is een bedstee en een vaste 

kast. De derde slaapkamer aan de zijkant is voorzien van een 

inloopdouche en wastafel. De master bedroom is gesitueerd 

aan de achterzijde. Deze slaapkamer heeft een open 

verbinding met een inloopkast en de badkamer. 

Eerste verdieping

Badkamer (master bedroom)
Met vrijstaand bad, inloopdouche, wandcloset en wastafel.

Badkamer 
Met twee wastafels, ligbad, inloopdouche en wandcloset.

Wasruimte
Hier bevindt zich de witgoedaansluiting, cv-ketel 

(Remeha Quinta, 2009), boiler (120 liter) en de unit van de 

vloerverwarming.
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Een sierlijke poort leidt naar de oprit waar plaats is voor 

meerdere auto’s.  Aan de achterzijde van het huis bevindt zich 

het terras. Vanuit hier kijkt u uit over een uitgestrekt gazon. 

Het gazon is omgeven door bloeiende planten en fruitbomen. 

Achterin de tuin is een houten veranda gesitueerd. Door de 

schaduw van de vijf platanen is dit een fijne plek om tijdens 

warme dagen heerlijk te genieten.

Garage 
De garage is uitgerust met openslaande deuren aan de 

straatzijde. Door het niveauverschil is hij momenteel geschikt 

Buiten

voor 1 auto. Met oprijplaten kan er een extra auto zoals een 

oldtimer geplaatst worden. Het 12,5 meter lange gebouw 

beschikt over twee separate inloopdeuren. De garage is 

uitgerust met elektra en de zolder strekt zich uit over de gehele 

lengte. Het dak is in 2018 vernieuwd en voorzien van shingles. 

Kortom een bijgebouw dat geschikt is voor het uitoefenen van 

vele hobby’s. 
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Bouwkundige gegevens
Structuur  De woonboerderij bestaat uit een rechthoekige hoofdmassa 

met twee bouwlagen onder een mansardedak.

Fundering  Het huis is gefundeerd ‘op staal’. 

Vloeren  De vloeren op de begane grond en de kelder zijn van beton, de 

verdiepingsvloeren zijn van hout.

Gevels en binnenmuren  De gevels zijn opgetrokken in metselwerk met geïsoleerde 

voorzetwanden (behoudens de voorgevel).

Kap Het mansardedak is gedekt met zwarte pannen.

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 Quinta, 2009). Het woonhuis is 

gedeeltelijk voorzien van vloerverwarming. 

Isolatie  Het woonhuis is geïsoleerd middels gevel- en dakisolatie en 

dubbele beglazing.

Bouwkundige staat en  Het woonhuis is omstreeks 1906 gebouwd volgens de 

staat van onderhoud  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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Kadaster
Kadastraal bekend gemeente Noordeloos, sectie A, nummer 2903, groot 975 m².

Kadastrale kaart

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 9 november 2022
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

Noordeloos
A
2903

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
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Plattegronden
Begane grond
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Plattegronden
Eerste verdieping
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Plattegronden
Garage en verdieping garage
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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 Molenlanden, tel. 088 75 15 000 
www.molenlanden.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
NVM Register Makelaar

088 - 00 44 2 44 
g.temminck@landerije.nl
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Specialisten in Landelijk en Bijzonder Wonen

Postbus 218

4140 AE Leerdam

IBAN NL48RABO0140249648

BTW 8501.13.131B01

088 - 00 44 2 44

info@landerije.nl

www.landerije.nl

KvK 51653427


