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Boerderijwoning aan de Lek
Halverwege de Lekdijk van Tienhoven naar Langerak staat 

woonboerderij Langesteyn. Met het woonhuis aan de voorzijde 

en een imposante deel daarachter. Kortom een riante 

woonboerderij die vanwege al deze ruimte is onderverdeeld 

in drie wooneenheden. Dit aanbod betreft de middenwoning 

met eigen tuin, circa 600 m², met onder andere fruitbomen. 

Het middelste deel van de boerderij heeft diverse unieke 

kenmerken. Onder meer de fraaie toegang naar de riante hal 

met oude gebinten; en het geweldige zicht op de split-level 

verdiepingen met vides. Wat zeker ook telt is het verrassend 

aantal vierkante meters aan woon-, werk- en leefruimte. 

Kortom, heerlijk vrij en buiten, maar toch betaalbaar wonen in 

een woonboerderij op een prachtige locatie. 

Drie verdiepingen woonruimte
De entree is ‘verpletterend’ dankzij de enorme hoogte met 

zicht op de verdiepingen, maar zeker ook door de grootte. Het 

geeft direct een goede impressie van de ruimte waarover u 

kunt beschikken. Met in de eerste plaats op de begane grond 

de woonkamer, met haard en houtkachel, met aangrenzend 

de  open keuken. Verder op de begane grond een praktische 

werkkamer en de bijkeuken met toegang tot de ‘achterom’. 

De eerste verdieping telt in totaal vier slaapkamers en een 

badkamer verbonden met de master bedroom. De tweede 

verdieping is nu in gebruik als zolder maar is uitermate geschikt 

als sfeervolle - let ook hier op de vide - extra slaapkamer of 

werkkamer. Kortom, met alle mogelijkheden om thuis te werken.

Genieten op een toplocatie
Vanaf de dijk heeft u, langs het voorhuis, toegang tot uw 

perceel. De tuin met fruitbomen en carport maakt alle 

mogelijkheden beschikbaar. om op uw eigen domein te 

genieten van het buitenleven. Last but not least telt natuurlijk 

de locatie. In het buitengebied aan de Lek. Heerlijk rustig en 

toch in het hart van Nederland met steden als Rotterdam en 

Utrecht relatief dichtbij.

Vraagprijs € 495.000,- k.k.

Heerlijk wonen in 
het buitengebied

Langerak
Lekdijk 1
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https://youtu.be/jvuYRYwRll0


Dorp aan de Lek
Het dorp Langerak ligt aan de Lek en tegen het vestingstadje 

Nieuwpoort dat rond 1200 werd gesticht door de heren Van 

Liesveld en Langerak; onderdeel van de oude Hollandse 

Waterlinie en bekend als een van de kleinste vestingsteden 

in ons land. Vanaf de zeventiger jaren van de vorige eeuw 

werd gestart met restauraties die in 1998 werden voltooid. In 

Langerak stond ooit een kasteel: Slot Langerak. Nu is daar nog 

alleen een boerderij van over met de naam Het Slot. Vanaf de 

Slotlaan heeft u zicht op het park omgeven door grachten.

Stad in een landelijke gebied
Langerak ligt in de (nieuwe) gemeente Molenlanden in de 

Alblasserwaard. Het is een langgerekt dorp dat zich uitstrekt 

langs de rivier. De naam Langerak is afkomstig van het woord 

‘rak’, dat zoiets betekent als recht stuk in een rivier. Het dorp telt 

ruim 1.700 inwoners. Op het snijvlak van Langerak en Nieuwpoort 

zijn verschillende gezamenlijke voorzieningen waaronder 

sportverenigingen, een bibliotheek en twee basisscholen. Ook 

is er een supermarkt gevestigd. In het gezellige centrum van 

Nieuwpoort vindt u horeca en gezellige terrasjes.

Wereldberoemd gebied
Langerak ligt aan rivier De Lek, in de Alblasserwaard, een uniek 

polderlandschap tussen de rivieren de Merwede, de Lek en de 

Noord. Vanuit het nabijgelegen Nieuwpoort vaart een pont naar 

het aan de overkant gelegen Schoonhoven. Dat maakt een 

snelle verbinding met Utrecht mogelijk. In de Alblasserwaard 

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. Met name het gebied 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 dicht bij elkaar, wat de Alblasserwaard 

tot een aantrekkelijke woonomgeving maakt.

Langerak
Langerak, 

echt stuk in de rivier
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Kenmerken
Aanvaarding In overleg

Soort woonhuis Boerderijwoning ‘Langesteyn’

Bouwvorm Bestaande bouw

Bouwjaar 1880

Ligging Aan de dijk tussen Nieuwpoort en Ameide

Bereikbaarheid  Langerak ligt in de Alblasserwaard dichtbij het 

belangrijke knooppunt Gorinchem (A15-A27). De 

steden Gorinchem (17 km), Dordrecht (30 km), Utrecht 

(35 km) en Rotterdam (43 km) zijn goed bereikbaar.

Gebruiksoppervlakte 

- wonen: 254 m²

- overige inpandige ruimte 0 m²

- gebouwgebonden buitenruimte 0 m²

- externe bergruimte 0 m²

Inhoud 1.051 m³

Perceeloppervlakte circa 600 m²

Aantal kamers 6 kamers, waarvan 4 slaapkamers

Aantal badkamers 1

Aantal verdiepingen 3

Unique buying reasons (UBR) • Betaalbaar wonen in een boerderij aan de dijk.

 • Middenwoning van woonboerderij Langesteyn.

 • Met authentieke elementen.

 • Veel ruimte binnen en buiten.

 •  Gesitueerd op de grens van Zuid-Holland en 

Utrecht.

      

Globale gegevens
Begane grond  Overdekte entree, grote hal, toilet, werkkamer, 

bijkeuken, woonkeuken en woonkamer.

Eerste verdieping  Overloop met vide, vier slaapkamers, badkamer en 

toilet.

Tweede verdieping Multifunctionele ruimte met vide en bergzolder.

Tuin Erf, carport en tuin met fruitbomen.
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Entree  
Fraaie overdekte entree in het hart van de boerderij. Met direct 

daarachter de riante centrale hal met houten gebinten en 

prachtige vloer; en met schitterend zicht op het trappenhuis en 

de twee verdiepingen, beide met vide. Meterkast en toilet zijn 

vanuit de hal toegankelijk.

Indeling

Begane grond
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Woonkamer
De woonkamer met aansluitend de keuken strekt zich uit over 

de volle breedte. Dit levert lichtinval op vanaf twee kanten 

(oost en west). Het balkenplafond en de eeuwenoude gebinten 

onderstrepen de nostalgische sfeer van vroeger. De schouw 

met houtkachel zorgt voor aangename warmte en sfeer in de 

wintermaanden.

Keuken
De keuken sluit aan op de woonkamer. Ingericht in U-opstelling 

met vijfpits gasfornuis, dubbele spoelbak, houten werkblad en 

losse vaatwasser. Een rookkanaal voor de kachel is aanwezig.

Werkkamer
Vanuit de hal heeft u tevens toegang tot de praktische 

werkkamer op de begane grond.

Bijkeuken
Bijkeuken, eveneens toegankelijk vanuit de hal en met 

toegangsdeur naar buiten. Voorzien van een werkblad en 

warm/koud water. Tevens ziet u hier de witgoedaansluitingen 

en uw eigen cv-ketel (Intergas).
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Overloop
De eerste en tweede verdieping zijn split-level wat overigens 

fraaie ruimteschakeringen oplevert met meerdere vides. Vanaf 

de overloop heeft u toegang tot het toilet en de slaapkamers.

Vier slaapkamers
De vier slaapkamers krijgen daglicht via afwisselend dakramen 

en gevelramen. Vanaf de  buitenkant is dit goed zichtbaar. 

Vanuit de master bedroom is de badkamer bereikbaar.

Badkamer
Royale badkamer compleet met ligbad, dubbele wastafel en 

douchecabine.

Eerste verdieping
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Zolder met vide
Multifunctionele en fraaie (hoge) zolderruimte, ideaal voor 

bijvoorbeeld een logeerkamer of sfeervolle werkkamer. 

Tweede verdieping
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Het eigen perceel is bereikbaar vanaf de dijk. De tuin is 

voorzien van een erf, carport en gazon met kastanje boom 

en fruitbomen.

Buiten
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Bouwkundige gegevens
Structuur  Het woonhuis bestaat uit een rechthoekige 

hoofdmassa met drie bouwlagen onder een zadeldak.

Fundering Het huis is gefundeerd ‘op staal’. 

Vloeren   De vloeren op de begane grond zijn van beton. De 
verdiepingsvloeren zijn van hout.

Gevels en binnenmuren  De gevels zijn deels opgetrokken in een gemetselde 
spouwmuurconstructie.

Kap Het zadeldak is gedekt met riet (schroefdak, 2010).

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

Installaties en voorzieningen  De verwarming en warmwatervoorziening geschieden 
middels een cv-ketel (Intergas). 

Isolatie Het woonhuis is deels geïsoleerd.

Bouwkundige staat en  Het woonhuis is omstreeks 1880 gebouwd volgens
staat van onderhoud  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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Kadaster
Kadastraal bekend gemeente Langerak, sectie E, nummer 474 gedeeltelijk, groot circa 600 m².

Kadastrale kaart

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 22 augustus 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: 1000

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Langerak
E
474

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

474

474
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Plattegronden
Begane grond
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Plattegronden
Eerste verdieping
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Plattegronden
Tweede verdieping

29



  
 

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
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