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De historie van deze boerderij gaat bijna vierhonderd jaar terug. 

Om precies te zijn tot 1642 als het voorhuis wordt gebouwd. In de 

eeuwen daarna is de boerderij verder uitgebouwd. Pas kort voor 

deze eeuw komt een einde aan het boerenbedrijf. Onder regie van 

een restauratiearchitect volgt een rigoureuze verbouwing waarbij 

de boerderij in ‘nieuwstaat’ wordt gebracht. In de voormalige deel 

ontstaat een nieuw woonhuis en vanaf dan is dubbele bewoning 

mogelijk. Bij de verbouwing is oud en authentiek op grandioze 

wijze verbonden met nieuw en eigentijds. Indrukwekkend is 

de wijze waarop met hoogwaardige natuurlijke materialen - 

let vooral ook op de prachtige vloeren - een volledig eigen en 

unieke sfeer en uitstraling tot stand is gebracht. En dan achter 

de boerderij. Hier geniet u vanaf het verhoogde terras van de 

heerlijke tuin met boomgaard en moestuin.

Twee volwaardige woningen
In de voormalige deel bevindt zich na de verbouwing de 

hoofdwoning met een tuingerichte living met daarnaast de 

eetkamer. Openslaande deuren en hoogtes tot de nok zorgen 

voor een enorme ruimtebeleving. In meerdere kamers ziet u een 

fraaie campagnarde schouw (hout en gas) en vanzelfsprekend 

zijn de stoere gebinten bewaard gebleven. Het achterhuis is 

voorbereid op een eigen woonkeuken maar de huidige bewoners 

kiezen er voor om de woonkeuken, op het snijvlak van het voor- 

en achterhuis, te gebruiken.  De oorspronkelijke woonkamer, 

maar ook de woonkeuken (Bulthaup), een werkkamer en de 

eerste van drie badkamers zijn gesitueerd in het voorhuis. De 

verdieping telt in totaal vier slaapkamers, twee in het voorhuis 

en twee in het achterhuis, en twee luxe en complete badkamers. 

Kortom, deze woonboerderij biedt alle ruimte en mogelijkheden 

voor iedere denkbare woonwens.

Fenomenaal wonen
Dat het hier fenomenaal wonen is, heeft ook alles te maken 

met de riante kavel rondom de boerderij. De elektrische poort 

zorgt voor een welkom in stijl. Achter de poort een riant erf 

met voldoende parkeerplaats, leibomen en enkele authentieke 

bijgebouwen. Een waar paradijs ligt verscholen aan de achterzijde. 

Met direct achter de boerderij een prachtig terras en daar 

rondom tuinen voor groente, kruiden en fruit. Een boomgaard 

met fruitbomen en een perceel weiland met daarnaast een open 

schuur geschikt als stal, maken dit aanbod compleet.

Schitterend verbouwde 
rietgedekte woonboerderij 

Graafland 61 te Groot-Ammers

€ 1.395.000,- k.k.

Een waar paradijs
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https://youtu.be/gppye3omCrU


Groot-Ammers is een gemoedelijk dorp in de gemeente 

Molenlanden (sinds 2013) in de Alblasserwaard. Het dorp ligt 

direct langs het water van rivier de Lek en is bekend om onder 

andere de ooievaars en ‘ooievaarsdorp’ Het Liesvelt. Het dorp 

telt tegenwoordig ongeveer 3.500 inwoners. In het dorp zijn 

drie basisscholen waaronder een openbare basisschool, diverse 

winkels en een aantal horecagelegenheden. Ook zijn er tal van 

verenigingen waaronder een voetbal- en tennisvereniging.

Land van Lek en Merwede
Vroeger werd het gebied ook wel aangeduid als Land tussen 

Lek en Merwede. Vanaf 1370, met de voltooiing van de Oude 

Zederik, tussen Ameide en Meerkerk, is het gebied volledig 

omringd door water en werd het een ‘waard’, de Alblasserwaard 

dus. Het gebied was de afgelopen 1000 jaar permanent 

bewoond. Wereldberoemd zijn de molens van Kinderdijk die in 

1997 werden toegevoegd aan de UNESCO Werelderfgoedlijst. 

Onder schaatsers en fietsers is de molenroute die door het 

gebied voert bijzonder populair. Enkele kilometers ten oosten 

van Groot-Ammers ligt het historische vestingstadje Nieuwpoort 

met rondom wallen en grachten en een eeuwenoud stadhuis. 

Direct aan de overkant van de Lek ligt vesting- en zilverstad 

Schoonhoven.

Centraal wonen in de Alblasserwaard
De Alblasserwaard ligt bijzonder centraal met naar het zuiden 

toe de steden Gorinchem, Sliedrecht en Dordrecht en naar het 

westen ligt Rotterdam op maar 36 km. Ook Utrecht is vanuit 

Groot-Ammers snel aan te rijden. Wonen in het rustige Groot-

Ammers is daarom ook wonen dichtbij de dynamiek van de 

Randstad.

Groot-Ammers

Onder schaatsers 
en fietsers populair
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Kenmerken
Aanvaarding In overleg

Soort woonhuis Woonboerderij

Bouwvorm Bestaande bouw

Bouwjaar Voorhuis 1642, achterhuis 1875

Ligging Tussen Groot-Ammers en Nieuwpoort

Bereikbaarheid  Gorinchem en Sliedrecht zijn snel bereikbaar met auto (en fiets) op 

ongeveer 19 km. Utrecht en Rotterdam liggen op respectievelijk 36 en 

46 km afstand (ruim een half uur met de auto).

Gebruiksoppervlakte wonen 548 m²

Gebruiksoppervlakte overige inpandige ruimte 28 m²

Gebruiksoppervlakte gebouwgebonden buitenruimte 0 m²

Gebruiksoppervlakte externe bergruimte 74 m²

Gebruiksoppervlakte bijgebouw 63 m²

Gebruiksoppervlakte overige inpandige ruimte bijgebouw 93 m²

Inhoud 2.135 m³ 

Perceeloppervlakte 5.340 m²

Aantal kamers 8 kamers, waarvan 6 slaapkamers

Aantal badkamers 3

Aantal verdiepingen 3

Bijzonderheden Dubbele bewoning is mogelijk

Unique buying reasons (UBR) •  Riante woonboerderij onder regie van een restauratiearchitect 

verbouwd;

 • Oud en nieuw zijn voortreffelijk met elkaar gecombineerd;

 •  Ideaal als meergeneratiehuis en geschikt voor de combinatie wonen 

en werken;

 • Prachtige tuin met vrij uitzicht voor- en achterzijde;

 •  Gunstig gelegen tussen Gorinchem, Rotterdam, Utrecht en 

Dordrecht.

 

Globale gegevens
Begane grond  Hal, woonkamer, eetkamer, keuken, bijkeuken, berging, keuken, hal,                    

badkamer, woonkamer en werkkamer.

Eerste verdieping  Twee slaapkamers, overloop, slaapkamer annex badkamer en master 

bedroom annex badkamer. 

Tweede verdieping Bergzolders.

Tuin  Oprit voor meerdere auto’s met elektrische poort, historische 

bijgebouwen, groot terras achter het huis en weiland. 
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Hal
Aan de voorzijde, voorbij het voorhuis, ziet u de openslaande 

deuren naar de centrale hal met vide en de sfeervolle 

trapopgang naar de verdieping. Een prachtige open ruimte 

die meteen een goed beeld schetst van de restauratie waarbij 

authentieke elementen zijn gecombineerd met fraaie natuurlijke 

materialen. Rechts naast de trap het toilet en de garderobe.

Indeling achterhuis

Begane grond
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Woonkamer
Openslaande deuren zorgen voor de toegang naar de 

woonkamer. Het balkenplafond, de stoere gebinten en de fraaie 

eikenhouten vloer onderstrepen de landelijke uitstraling. Aan 

de schuine zijde zorgen dakramen voor extra daglicht. De fraaie 

campagnarde schouw met houthaard is een absolute blikvanger. 

Dat geldt overigens ook voor de dubbele openslaande 

deuren naar het tuinterras en de openslaande deuren naar de 

belendende eetkamer. 
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Eetkamer
In alles een open ruimte dankzij maar liefst vijfmaal openslaande 

deuren naar alle windrichtingen. Het maakt een diner hier 

tot een bijna koninklijke ervaring. Let ook op de prachtige 

contrasten tussen de houten gebinten en de fraaie marmeren 

vloer.
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Deelkeuken
In de keuken in de deel, in het verlengde van de eetkamer, 

ziet u opnieuw een fraaie campagnarde schouw. Dit keer met 

gashaard. Aangenaam is de lichtinval aan de schuine zijde. 

Als het huis gesplitst wordt, kan hier de woonkeuken van het 

achterhuis gerealiseerd worden. Alle aansluitingen zijn hiervoor 

aanwezig.
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Bijkeuken en berging
Rechts naast de boerderij is de ‘achterom’ met een hal die 

toegang geeft tot de bijkeuken met dubbele spoelbak en 

witgoedaansluiting; en een berging.
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Portaal en hal
Links van het voorhuis, vanaf het ruime erf, ziet u de duo-deur 

naar het portaal van het voorhuis, met meterkast. Aansluitend 

is er de toegang tot de hal van het voorhuis.

Toilet en badkamer
Toegang vanuit de hal. Met wandcloset, fonteintje, dubbele 

wastafel en inloopdouche.

Indeling voorhuis

Begane grond
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Woonkamer
Aan de voorzijde met mooi uitzicht op wetering en weilanden, 

de woonkamer met balkenplafond en spant in het zicht. 

Opvallend is het hoogteverschil richting de schuine zijde.  
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Woonkeuken
Openslaande deuren vanuit het achterhuis maken de 

verbinding tussen voor- en achterhuis. Een tweede entree is er 

vanuit de hal van het voorhuis. De keuken met eiland en vaste 

kast is van het gerenommeerde merk Bulthaup en is compleet 

met inductiekookplaat, oven, afzuigkap, Quooker, spoelbak, 

koel-/vriescombinatie en vaatwasser.

Werkkamer
Kamer achter de keuken en ideaal als werkkamer, maar zeker 

ook geschikt voor opslag of als logeerkamer.
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Overloop
Fraaie overloop met vide.

Slaapkamer met badkamer
Slaapkamer met vaste kast. Badkamer voorzien van dubbele 

wastafel, wandcloset, ligbad met jetstream en inloopdouche.

Eerste verdieping

Master bedroom met badkamer
Riante master bedroom met kastenwanden en fraaie entresol 

met bibliotheek. De badkamer is compleet met twee wastafels, 

vrijstaand bad, wandcloset en inloopdouche.

Tweede verdieping achterhuis
Bergzolder met vaste trap, cv-ketels (Nefit Ecomline HR, 2004).

Indeling achterhuis
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Eerste verdieping

Voorhuis

Twee slaapkamers
Twee grote slaapkamers, beide met vaste kasten.
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“Rust en ruimte kan je eigenlijk nooit genoeg hebben. Daarom 

verhuisden we ooit van een vrijstaand huis aan de rand van 

Groot-Ammers naar een nog vrijer gelegen 17de-eeuwse 

boerderij buiten de bebouwde kom. Van dit karakteristieke 

pand is het voorhuis altijd bewoond geweest. De enorme 

gepotdekselde stal stond al geruime tijd leeg.

Hiervan een nieuw, comfortabel woonhuis maken, daar hadden 

we zin in. Een ervaren restauratiearchitect stelde een plan 

op dat recht deed aan de eigenheid van de boerderij – „geen 

Gooise fratsen”. De balkenstructuur bepaalde de indeling, 

het hout moest waar mogelijk in het zicht blijven. Ander 

uitgangspunt: gebruik van eerlijke, waar mogelijk natuurlijke 

materialen - zandsteen, Belgisch hardsteen, marmer, eiken, 

glas - en historisch verantwoorde kleuren.

Hadden we geweten dat de verbouwing, inclusief die van het 

voorhuis, drie jaar zou duren, dan waren we misschien minder 

Bewoners vertellen
geestdriftig begonnen. Maar het resultaat mag er zijn. De 

soberheid van de boerderij waar we ooit voor zijn gevallen, is 

intact gebleven. Tegelijk is veel daglicht het huis in gehaald. En 

comfort, door grondige isolatie van vloeren, wanden en dak, 

vloerverwarming en open haarden. 

In de loop der jaren is ook het terrein rondom de boerderij 

opgeknapt. Aftandse schuurtjes zijn gesloopt. Wagenschuur, 

plee, stoephok en zand- en ashok bleven juist behouden – die 

horen bij dit soort woningen, net als een hennepakker. Het 

met wilgen omzoomde weiland is deels getemd tot tuin, 

met struiken, vruchtbomen, kruiden en bessen. Je beleeft de 

seizoenen intens.

Als we op zomeravonden op het terras de jonge rans- en 

bosuilen observeren, genieten we ook van de rust in het Groene 

Hart. Het besluit te verhuizen is rationeel geweest, maar tot het 

laatst hebben we ons afgevraagd of we hier wel weg wilden.”
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Voortuin 
Een ijzeren hekwerk aan de voorzijde zorgt voor een degelijke 

erfafscheiding en maximale privacy. Toegang heeft u via de 

elektrische toegangspoort voorzien van camera en intercom. 

Voor het voorhuis staan drie leilindes en is er volop ruimte voor 

het wagenpark op de verharding van grind.

Tuin rondom
Het perceel wordt omzoomd door sloten en voormalig riviertje 

de Ammers. Direct achter de woning ligt een schitterend 

terras, dat zowel vanuit de woon- als vanuit de eetkamer 

toegankelijk is, met daarachter gazon. Bomen op het terras 

bieden schaduw en verkoeling tijdens warme zomerdagen. Het 

terras is verhoogd ten opzichte van de achtertuin.

De tuin biedt verder alle mogelijkheden om te oogsten en eten 

uit eigen tuin dankzij een groentetuin met daarin onder andere 

aardbeien, rucola en kruiden, een bessentuin met bramen, 

aalbessen, frambozen en blauwe en zwarte bessen; en met een 

boomgaard met peren, appels en pruimen.

Buiten
Weiland en hennepakker
Met deze boerderij wordt u ook eigenaar van een weiland met 

voormalige hennepakker. Hennep was eeuwenlang van belang 

voor de scheepvaart omdat er touwwerk en zeildoek van kon 

worden gemaakt. Het weiland, met de kapschuur als potentiële 

stal, is ideaal om een paard te houden.

Bijgebouwen
Bij de restauratie zijn diverse bijgebouwen geruimd. Maar 

een aantal is bewaard gebleven waaronder de originele 

wagenschuur die vroeger was bestemd voor koets en paard. 

Ook de voormalige ‘poepdoos’, het zand- en ashok en het 

boenhok zijn er nog. Verder heeft u de beschikking over een 

kapschuur met openslaande schuurdeuren en een dubbele 

garagebox.
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Bouwkundige gegevens
Structuur  De woonboerderij bestaat uit een L-vormige hoofdmassa, met twee 

bouwlagen in het voorhuis en drie bouwlagen in het achterhuis, onder een 

samengesteld dak.

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 opgetrokken in metselwerk met voorzetwanden. 

Kap Het samengestelde dak is met riet gedekt.

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

voorhuis heeft houten luiken (red cedar). 

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

ketel (Nefit Ecomline HR, 2004). De begane grond in het achterhuis is 

voorzien van vloerverwarming. 

Isolatie Het woonhuis is volledig geïsoleerd.

Bouwkundige staat en staat van onderhoud  Het woonhuis is van oorsprong uit 1642 en uitbreidingen zijn in fases 

gerealiseerd tot 1875 volgens toenmalige bouwregelgeving en verkeert 

in een goede bouwkundige staat en goede staat van onderhoud. 

Het achterhuis is vermoedelijk rond 1875 gebouwd en in 2002-2004 

verbouwd.

    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, kabel, riolering en 

telefoon.
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Kadaster
Kadastraal bekend gemeente Groot-Ammers, sectie E, nummer 19 en nummer 20, gezamenlijk groot 5.340 m².

Kadastrale kaart

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 11 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

Groot-Ammers
E
19

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

Tweede verdieping
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Plattegronden

Garages
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Plattegronden

Overkapping en schuur
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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,  

Kastanjeplein 4, Giessenburg, tel. 088 75 15 000,

e-mail info@molenlanden.nl , internet 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
Register Makelaar

g.temminck@landerije.nl

088 - 00 44 2 44
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