
BOMMELWEG 57
WADENOIJEN



Wij hebben voor u te koop deze twee-onder-een kap 

woning met grote schuur en weiland op een perceel 

groot 7.018m2.

Woning voor de echte 
‘Buitenliefhebber’

Voor u ligt de brochure met informatie over de woning waarin u 

interesse heeft. Om u een goede indruk te geven, vindt u in deze 

brochure veel informatie over deze mooi gelegen twee-onder-een 

kap woning.

Deze woning draagt het waardevolle predikaat BUITENSTATE.

Een BUITENSTATE is een vrij gelegen – one of a kind – woning 

in het buitengebied. Een woning  waar de beleving van rust en 

ruimte centraal staat en waar vrijheid heerst. Een niet-alledaags 

onroerend goed met optimaal woongenot en veel mogelijkheden.

Geeft deze brochure u een (buiten)goed gevoel?

Uw BUITENSTATE makelaar nodigt u van harte uit voor een bezich-

tiging. De woning kan u op papier aanspreken, maar de emotie 

en zintuigprikkeling die de woning teweeg brengt, voelt u alleen 

ter plekke. Tijdens een bezichtiging krijgt u informatie over de 

woning en de omgeving. U kunt al uw vragen aan onze makelaar 

voorleggen.

Is dit uw buitenkans…?

Makelaar David Koning, T 0653707439



BUITENSTATE - BUITENKANSEN IN WONEN

Kadastrale gegevens

Wadenoijen E 502, groot 7.018 m2

Bestemmingsplangegevens:

Voorontwerp BP Buitengebied, 

gemeente Tiel. 18-08-2017

Bestemming: wonen en agrarisch

Ligging

Wadenoijen ligt onder de A15 tussen 

Geldermalsen en Tiel. Het is een dorp 

in de gemeente Tiel en ligt aan het 

riviertje De Linge.
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Indeling begane grond

Het betreft een eenvoudige woning, 

bouwjaar circa 1926.

woonkamer, keuken, hal, badkamer, 

slaapkamer en paardenstallen.
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Indeling eerste verdieping

een ruime overloop/werkkamer, aan de voorzijde van de woning een grote slaapka-

mer. Vanuit de slaapkamer geniet u aan de voorzijde van een vrij uitzicht over het 

karakteristieke polderlandschap.
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Perceel

Direct achter de woning is een binnenplein aanwezig waar (voor de paardenlief-

hebbers) meer dan voldoende ruimte aanwezig is om de paarden in te spannen. 

Aansluitend aan het binnenplein staat een grote schuur. Deze schuur biedt naast 

het houden van hobbyvee ook ruimte voldoende voor een andere invulling. Denk 

hierbij aan kleinschalig bedrijfsvoering aan huis.



Achter de schuur staat een volière met schitterende vogelbroedkamers. 

Aangrenzend ligt de moestuin en het weidepad met fruitbomen. Via dit weidepad 

komt u bij een groot perceel weiland uit. Dit weiland is momenteel in gebruik als 

schapenweide. Ook de invulling met paarden zou hier uitstekend kunnen passen.
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Uitzicht

Een heerlijke locatie omgeven door een schitterend polderlandschap!



WWW.BUITENSTATE.NL

Schep Makelaardij

Lopikerplein 2

2871 AN  Schoonhoven

Makelaar David Koning

T 0653 707 439

E d.koning@schep.nl

www.schep.nl

Een BUITENSTATE makelaar is gese-

lecteerd op grond van zijn of haar 

jarenlange aantoonbare ervaring en 

deskundigheid. Hij is geworteld in het 

buitenleven. Hij is vertrouwd met de 

plaatselijke gewoonten en gebruiken. 

Hij zal u deskundig voorlichten tijdens 

de bezichtiging. Hij laat u de rust en de 

ruimte van de woning ervaren. Eigen. 

Solide. Aangenaam. En net een beetje 

anders.

Wilt u meer informatie? Of heeft u inte-

resse in een bezichtiging? Neem dan 

gerust contact met ons op.


