
KATTENDIJK 151
GOUDERAK



Kernkwaliteiten:

- Prachtige vintage villa met authentieke seventies 

  uitstraling 

- Kwalitatief goed, voorzien van hardhouten kozijnen,

  dubbel glas geglazuurde dakpannen 

- Eenvoudig om te turnen naar look en feel 2019! 

- Gelegen aan je eigen natuurgebied / zwem-, vis-,  

  schaatswater.

- Prachtige Noorse Flagstone vloer

- Separate garage

Wonen aan het water!

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 prachtige vrijstaande 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…?

Harold van Rooij T 06 51 41 99 56



BUITENSTATE - BUITENKANSEN IN WONEN

Kadastrale gegevens
Gouderak A 1605, groot 392m2

Gouderak A 2013, groot 270 m2

Gouderak A 2016, groot 1.763 m2 

Gouderak A 2018, groot 2.455 m2

Totaal groot 4.880 m2

LIGGING
Gelegen op korte afstand van het dorp 

Gouderak en de stad Gouda met als 

achterland de mooie Krimpenerwaard 

met een aantrekkelijk veenweidegebied 

tussen Gouda, Rotterdam en Utrecht 

met prachtige vergezichten. 
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Fantastisch wonen aan je eigen water! 

Hier woon je heerlijk aan het water, 

zwemmen, vissen en uitkijken over 

je eigen (wiel) water dat geeft deze 

woning een extra dimensie.  

Een jaren zeventig woning met veel 

kwaliteit en degelijk gebouwd. De 

architect had de plek van de woning 

goed opgenomen en heeft echt een 

woning voor deze plek ontworpen. 

Namelijk veel glas en een woonbeleving 

richting het water. Het onderheide huis 

staat er nog origineel bij en met enkele 

aanpassingen is de woning naar eigen 

smaak te bewonen, immers het casco 

staat als een huis.

Het water leeft altijd, ieder seizoen 

komt hier echt voorbij. Als u naar het 

water kijkt met op de achtergrond een 

klein bosje zal het u niet gebeuren dat 

er geen vogels te zien zijn. Je woont 

hier midden in de natuur die nodigt uit 

tot volop genieten. Voor vogelaars is 

het een Eldorado. 

Is uw interesse gewekt? Kom deze 

woning bezichtigen en ervaar zelf wat 

deze villa en de omgeving u te bieden 

heeft.
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WONING

Het huis op een perceel is 4.880 m² (waarvan 2.455 m2 water) is royaal te noe-

men.  De entree is enorm, een royale hal met vide, hardhout, schoonmetselwerk, 

gaderobe, zoals dat hoorde in de jaren zeventig. De woonkamer heeft een originele 

imposante erker, met veel glas dus veel licht en natuurlijk geniet u hierdoor maxi-

maal van het adembenemende uitzicht. In de woonkamer ligt een prachtige Noorse 

leistenen vloer en staat een open haard met flinke schouw. Bij de houten schuifpui 

ligt het terras op het zuiden, vanaf hier loopt u ook zo de tuin in naar de steiger in 

het water. De keuken is aan de woonkamer en met daarnaast een royale bijkeuken. 
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Op de begane grond is nog een kamer aanwezig, geschikt als slaapkamer met 

direct aangrenzend de badkamer. De slaapkamer kan natuurlijk ook als kantoor, 

hobby- of praktijkruimte fungeren. Buitenom is deze ruimte ook bereikbaar .
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Op de verdieping natuurlijk een grote 

overloop / vide.  Aan de kant van het 

water een enorme kamer met balkon 

en een glaspartij tot in de nok van 

het huis. Prachtig licht komt hier naar 

binnen.

Verder een bergkamer (die met een 

dakkapel prima als slaapkamer kan 

functioneren), en dan nog 2 slaapka-

mers met deuren naar een balkon.



PERCEEL

Onderaan de afrit van de dijk is er ruimte om meerdere auto’s te parkeren. Op het 

perceel staat een garage van steen gebouwd met een zadeldak met pannen gedekt 

en ideaal als bergruimte. 

De tuin rondom de villa met aan de voorkant bij de garage een perceel gras / 

dijktalud, geschikt om enkele schapen te houden. De tuin ligt ideaal aan het water 

en op de zon met een mooie steiger en een zitkuil met buitenhaard. Buiten wonen 

optima forma!

Over het perceel is woonhuis nummer 149 ontsloten middels een recht van weg.
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WWW.BUITENSTATE.NL

Schep Makelaardij

Lopikerplein 2

2871 AN  Schoonhoven

Makelaar Harold van Rooij

T 06 51 41 99 56

E h.vanrooij@schep.nl

www.landelijkwonen.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.


