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De Achterdijk ten oosten van Arkel markeert de grenzen van de 

provincies Gelderland, Zuid-Holland en Utrecht. Aan dit rustige 

landelijke weggetje, nabij de Linge, staat deze droomvilla. Onder 

architectuur gebouwd in 2016. Esthetisch, stijlvol én perfect 

ingepast in het ruime, groene en open landschap dat zich ver 

naar achteren, tot aan de horizon uitstrekt. Vanaf het prachtige 

verhoogde terras, dat rust op een enorm souterrain, geniet u 

van de mooiste zonsondergangen en vergezichten. Achter de 

woning ligt de fraaie tuin met groot gazon, een keur aan bomen 

en vaste planten en een schitterend vlonderterras. De tuin is 

vrijwel geheel omheind door een brede sloot met daarlangs 

knotwilgen. In het midden kunt u over een dam naar het eigen 

weiland erachter. 

Wonen in en met de natuur
Luxe en vrij genieten van de weidse uitzichten over een oer-

Hollands landschap? Deze villa is er letterlijk voor gemaakt. 

Metersbrede glaspuien zorgen voor vrij zicht naar verschillende 

windrichtingen. Met vanuit zowel de living als de woonkeuken 

openslaande deuren naar het enorme terras, deels met 

overdekte veranda. De verdieping van deze villa telt vier ruime 

slaapkamers en een badkamer. Let daarbij op de dubbele 

dakramen aan de achterzijde die eveneens zorgen voor licht en 

uitzicht. Op de tweede verdieping treft u de bergzolder. Wat 

zeker in deze omschrijving niet mag ontbreken is het megagrote 

souterrain. Het wordt casco opgeleverd met alle voorbereidingen 

ten behoeve van nutsvoorzieningen en inpandige trap. U 

kunt deze ruimte helemaal naar uw eigen wensen inrichten 

en gebruiken voor wonen, werk, hobby of misschien wel het 

parkeren van uw wagenpark.

Weidse vergezichten vanaf de terrassen
De tuin met rechts een grote verharde parkeerruimte, ligt als een 

schiereiland, omheind door een brede sloot, rondom de villa. Uw 

eigen weiland erachter is via een dam met hekwerk bereikbaar. 

Het perceel kunt u verhuren maar natuurlijk ook zelf gebruiken 

voor het houden van bijvoorbeeld paarden. Feit is dat u altijd 

de zekerheid heeft van vrijheid en ruimte. Vrijwel overal in en 

rond de villa geniet u van de ruimte en het uitzicht. Centraal en 

heerlijk vrij wonen in Midden-Nederland, met zowel binnen als 

buiten ongekend veel ruimte. Deze villa heeft het!

Designvilla op toplocatie
Achterdijk 7 te Arkel

€ 1.499.000,- k.k.

Schitterend wonen met 
uitzicht tot de horizon
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https://youtu.be/nRaMKW5m2T8


Arkel is een dorp in de Alblasserwaard. Het ligt in Zuid-Holland 

net iets ten noorden van Gorinchem. Tot 1986 was Arkel een 

zelfstandige gemeente. Daarna ging Arkel op in de gemeente 

Giessenlanden. De naam Arkel is mogelijk afgeleid van het 

woord ark (kleine sluis of dam). Feit is dat Arkel wordt omringd 

door water. Aan de ene kant door het prachtige riviertje de 

Linge. Aan de andere kant bevindt zich het Merwedekanaal. De 

geschiedenis van Arkel is nauw verbonden met de nabij gelegen 

vestingstad Gorinchem. De Heren van Arkel heersten lange tijd 

over de regio Arkel en Gorinchem.

Dorp aan het water
Arkel heeft een kleine vierduizend inwoners. In het dorp zelf 

zijn diverse basisvoorzieningen zoals een supermarkt, twee 

basisscholen en horeca aanwezig. Arkel richt zich echter 

veelvuldig op vestingstad Gorinchem dat op slechts enkele 

kilometers afstand ligt. Inwoners van Arkel genieten iedere dag 

van de prachtige natuur van zowel de Alblasserwaard als de 

aangrenzende Betuwe. Bovendien komen van heinde en ver 

toeristen naar het gebied om te fietsen, te varen en te wandelen.

Middenin Nederland
Centraler dan in Arkel kunt u bijna niet wonen. Op enkele 

kilometers van de A15 die zorgt voor de oost-west verbinding. 

Maar eveneens dicht bij de A27 waarmee u snel naar noord 

of zuid reist. Arkel kent daarnaast goede openbaar vervoer 

voorzieningen en beschikt over een eigen NS-station. De rust en 

ruimte van Arkel kan daarom snel worden ingewisseld voor de 

dynamiek en voorzieningen van stadjes en steden in de directe 

omgeving.

Arkel aan de Linge

Heerlijk wonen op slechts enkele 
autominuten van belangrijke 

snelwegen en NS-station
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Kenmerken
Aanvaarding In overleg

Soort woonhuis Designvilla

Bouwvorm Bestaande bouw

Bouwjaar 2016

Ligging Landelijk gelegen tussen Gorinchem en Leerdam

Bereikbaarheid  Arkel ligt heel centraal met Gorinchem op slechts 5 km. Utrecht en 

Rotterdam liggen op minder dan 30 autominuten op resp. 37 km  

en 47 km afstand.

Gebruiksoppervlakte wonen  193 m²

Gebruiksoppervlakte overige inpandige ruimte 239 m²

Gebruiksoppervlakte gebouwgebonden buitenruimte 114 m²

Gebruiksoppervlakte externe bergruimte 0 m²

Inhoud 1.228 m³ 

Perceeloppervlakte 13.431 m²

Aantal kamers 5 kamers, waarvan 4 slaapkamers

Aantal badkamers 1

Aantal verdiepingen 3 + souterrain

Unique buying reasons (UBR) •  Nieuwe designvilla met veel ruimte in en om huis;

 • Multifunctioneel souterrain (232 m²);

 • Perceel voor paarden of kleinvee (11.330 m²); 

 • Vrij en rustig gesitueerd tussen Gorinchem en Leerdam;

 • Centraal in Midden-Nederland (driehoek A2-A15-A27).

 

 

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

Souterrain Diverse, nader in te delen, vertrekken.

Eerste verdieping Overloop, vier slaapkamers en badkamer.

Tweede verdieping Bergzolder.

Tuin  Erf met parkeerplaats voor meerdere auto’s, moestuin, groot terras aan 

het huis, aangelegde tuin en weiland. 
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Hal 
Aan de voorzijde, vanaf de rustige Achterdijk ziet u de 

entreedeur naar de ruime en hoge hal,  met daarin de garderobe 

en het toilet met wandcloset en fonteintje. Recht vooruit de 

uitnodigende openslaande deuren naar de eetkamer.

Bijkeuken
In de bijkeuken, gesitueerd aan de voorzijde, beschikt u over een 

kastenwand met daarin ook de witgoedaansluitingen. In deze 

ruimte verder de meterkast en de cv-ketel (Nefit, 2016).

Indeling

Begane grond
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Woonkamer
Eenmaal binnen in de woonkamer wordt direct de 

overweldigende schoonheid van deze plek duidelijk. De glazen 

puien zorgen voor de mooiste panorama’s. Door de openslaande 

deuren naar het grootse terras worden binnen en buiten op 

natuurlijke wijze met elkaar verbonden. De verbinding met de 

keuken is gemaakt middels schuifdeuren waardoor er één grote 

ruimte kan worden gecreëerd.
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Woonkeuken
Openslaande deuren vanuit de hal zorgen voor een 

passende entree naar het zitgedeelte (eetkamer). Ook hier 

vanzelfsprekend het prachtige uitzicht op het achterland en 

eveneens openslaande deuren naar het terras. De keuken 

is compleet met inductie kookplaat, afzuigkap, spoelbak, 

wijnkoelkast, vriezer, koelkast, koffiezetapparaat, combi-oven, 

bordenwarmer en Quooker.
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Overloop
De overloop met vide aan de voorzijde biedt toegang tot vier 

slaapkamers en de centrale badkamer.

Badkamer
Strakke en moderne badkamer met wastafel, inloopdouche en 

wandcloset.

Vier slaapkamers
Vanuit de twee slaapkamers aan de achterzijde is het 

uitzicht prachtig door de Veluxramen die boven elkaar zijn 

Eerste verdieping

gepositioneerd. Ook de kamers aan de voorzijde hebben beide 

een Velux dakraam. Daarbij hebben alle slaapkamers ook nog 

een gevelraam. Twee slaapkamers (1 en 3) beschikken over 

vaste kastruimte. De twee andere slaapkamers hebben beide een 

entresolvloer, geschikt als berg- of slaapzolder.

Bergzolder tweede verdieping
Zolder met vlizotrap bereikbaar vanaf de overloop.
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Heel veel extra woon- en leefruimte biedt het casco souterrain 

van 232 m². Alles is al voorbereid. Het is dus een kwestie van 

afwerken en indelen naar eigen wensen. Een trap vanuit de 

tuin zorgt voor de huidige toegang, maar er is ook al rekening 

gehouden met een interne trap van en naar de entreehal. Verder 

is het mogelijk de trap vanuit de tuin te vervangen door een 

schuine afrit naar beneden zodat u in het souterrain uw auto(s) 

kunt parkeren. Bekijkt u achterin deze brochure de plattegrond 

met een mogelijke nieuwe indeling.

Souterrain
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Voor- en zijtuin
Rechts naast de villa ligt het verharde erf met volop 

parkeerruimte voor meerdere auto’s. Naast de oprit is de 

moestuin aangelegd. In de voortuin borders met vaste planten. 

Terras op het souterrain
Een absolute blikvanger is het enorme terras met overkapping 

dat op het souterrain rust. Bereikbaar vanuit zowel de 

woonkeuken als de living. Door de hogere ligging is het uitzicht 

op de tuin en de achterliggende landerijen vanaf het terras (en 

ook vanuit de villa) geweldig.  

Tuin

Achtertuin en weiland
De achtertuin is mooi aangelegd met gazon, bomen, borders, 

vlonderterrassen en knotwilgen langs de sloten. Daarachter 

ligt een eigen perceel weiland van 11.330 m² groot. Bereikbaar 

over een toegangsdam vanaf het eigen erf.
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Wonen op deze plek is een cadeau; dicht bij een stiltegebied 

en toch heel centraal nabij de A15, A27 en A2. Maar waarom 

zou u de weg opgaan? Het is prima thuiswerken op deze 

plek. Kantoor of praktijk aan huis kan gescheiden van het 

woongedeelte zodat optimale privacy gegarandeerd is.

Iedere dag geniet je hier van vergezichten, wisselende 

wolkenluchten en prachtige zonsondergangen. Tal van 

bijzondere vogels komen gedurende de dag gezellig op bezoek. 

Bewoners vertellen

Van groene specht tot steenuil en zelfs een ijsvogel maakt af en 

toe een duik in de sloot. De mogelijkheden zijn enorm: kleinvee 

aan huis, het houden van paarden of zelfvoorzienend leven? 

Het kan allemaal. Dit is een echt familiehuis. Bovendien is het 

gevestigd in een gezellige buurt waar men met gepaste ruimte 

‘op elkaar past’ en voor elkaar zorgt. 

Wij zijn toe aan een volgende fase in ons bestaan en verlaten 

deze fantastische plek. Om nieuwe ontdekkingen te doen.
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Bouwkundige gegevens
Structuur  De villa bestaat uit een rechthoekige hoofdmassa met drie bouwlagen 

onder een zadeldak.

Fundering Het huis heeft een gefundeerde betonnen kelder. 

Vloeren  Zowel de vloeren op de begane grond als die van de verdieping en het 

souterrain zijn van beton. De vloer van de bergzolder is van hout.    

                

Gevels en binnenmuren  In het werk gestorte betonnen kelder met daarop houtskeletbouw. De 

gevels zijn bekleed met Zweedse rabatdelen (Red Cedar).

Kap Het zadeldak is gedekt met zwarte keramische pannen.

Ramen, deuren en kozijnen De hardhouten kozijnen en ramen zijn bezet met HR+++ glas. 

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

ketel (Nefit, 2016). De begane grond is voorzien van vloerverwarming.

Isolatie Het woonhuis is volledig geïsoleerd.

Bouwkundige staat en staat van onderhoud   Het woonhuis is in 2016 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.

Energielabel A

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

glasvezel.
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Kadaster
Kadastraal bekend gemeente Arkel, sectie G, nummer 283, 244 en 245, gezamenlijk groot 13.431 m².

Kadastrale kaart

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 19 mei 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: 2000

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Arkel
G
244

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

Souterrain
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Plattegronden

Souterrain (optie)
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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,  

Postbus 5, 2970 AA Bleskensgraaf, 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

41



Postbus 218

4140 AE Leerdam

IBAN NL48RABO0140249648

BTW 8501.13.131B01

088 00 44 2 44

info@landerije.nl

Specialisten in Landelijk en Bijzonder Wonen

www.landerije.nl

KvK 51653427




