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‘t Heerenhuys; ruime en 
sfeervolle woning
Midden in het natuurgebied de Nieuwe Dordtse Biesbosch ligt ‘’t 

Heerenhuys’, een bijzonder fraaie, ruime en sfeervolle vrijstaande 

woning. De woning is fantastisch vrij gelegen met vrij uitzicht 

vanaf het grote houten terras aan het water en met een horizon 

waar u een prachtige zonsondergang kunt beleven. 

De ligging aan de Biesbosch is zeer bijzonder. Dit geldt eveneens 

voor de vrije ligging aan een oud wiel. Door de ligging in het 

buitengebied kunt u genieten van prachtige zonsondergangen en 

een heldere sterrenhemel. Desondanks ligt de stad Dordrecht net 

om de hoek en zijn ook alle voorzieningen en de gezelligheid op 

korte afstand.

Deze woning draagt het 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 onroe-

rend goed met optimaal woongenot en mogelijkheden.

Is dit uw Buitenkans?

Schep Makelaardij

BUITENSTATE - BUITENKANSEN IN WONEN

Kadastrale gegevens
Gemeente: Dordrecht

Sectie: Y

Nummers: 580, 581 en 3074

Totale grootte: 778 m2

Bestemmingsplangegevens
Bestemmingsplan: “Nieuwe Dordtse 

Biesbosch”

Gemeente: Dordrecht

Bestemming: wonen (gedeeltelijk: tuin)



BUITENSTATE - BUITENKANSEN IN WONEN

Indeling
Begane grond:

De woning zelf is ruim, voor een 

belangrijk deel vernieuwd en zeer goed 

onderhouden. Vanuit de hal komt u in 

de gezellige eetkeuken, waaraan zich 

aansluitend nog een bijkeuken bevindt. 

Hier bevinden zich ook aansluitingen 

voor droger en wasmachine. Onder 

de keuken is nog een kleine kelder. 

Kenmerkend voor de keuken is het hoge 

plafond en de hoge ramen, hierdoor 

is er veel licht en ruimte, een prettige 

sfeer en een leuk uitzicht.

Vanuit de hal (met modern toilet) kunt 

u naar de keuken maar ook naar de 

ruime woonkamer (ruim 60 m2!). De 

woonkamer heeft veel glas en maar 

liefst 3 openslaande dubbele deuren 

naar het terras en de tuin. Mede hier-

door is de ruimte heerlijk licht en kunt 

u de tuin ook vanuit de kamer beleven. 

De houten balken in het zicht geven de 

woonkamer een authentieke en sfeer-

volle uitstraling. 

Achter de woonkamer bevindt zich een 

kantoor, berging en ruimte die nu wordt 

gebruikt als hondenverblijf. Deze ruimte 

zou prima geschikt zijn als kantoor aan 

huis, maar is eventueel ook om te bou-

wen naar een slaapkamer met sanitair, 

zodat de woning ook levensloopbesten-

dig kan worden gemaakt. 
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Eerste verdieping

Op de verdieping bevinden zich 3 grote slaapkamers en een moderne badkamer 

voorzien van ligbad, dubbele wastafel en toilet. De drie grote slaapkamers zijn 

voorzien van dakkapellen, dakramen en grote inbouwkasten. 
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Buitenruimte en omgeving

De tuin ligt op het zuidwesten met daarin diverse fruitbo-

men, waaronder een prachtige oude perenboom. Ten slotte 

is er nog een houten berging voor extra opslag en voldoende 

ruimte voor het parkeren van meerdere auto’s op eigen 

terrein. 

De omgeving:

De ligging aan de Biesbosch is zeer bijzonder. Dit geldt even-

eens voor de vrije ligging aan een oud wiel. Door de ligging 

in het buitengebied kunt u genieten van prachtige zonson-

dergangen en een heldere sterrenhemel. Desondanks ligt de 

stad Dordrecht net om de hoek en zijn ook alle voorzieningen 

en de gezelligheid op korte afstand.

Wilt u recreëren buiten de stad? De pont naar de Brabantse 

Biesbosch ligt op loopafstand en onderweg kunt u nog even 

een terrasje pakken in het gezellige huiskamercafé op de 

dijk. In de directe omgeving wordt ook bijna dagelijks wild 

gezien, zoals reeën, vossen, bevers en ijsvogels. Kortom, een 

heerlijke plek om te ontspannen na een lange werkdag, maar 

ook voor kinderen een prachtige plek om op te groeien.



WWW.BUITENSTATE.NL

Schep Makelaardij

Lopikerplein 2

2871 AN  Schoonhoven

T: 0182 - 38 30 38

Makelaar: Jacqueline van Rede

E: j.vanrede@schep.nl

T: 06 - 57 60 09 66

Een BUITENSTATE makelaar is gese-

lecteerd op grond van zijn of haar 

jarenlange aantoonbare ervaring 

en deskundigheid. Deze makelaar is 

geworteld in het buitenleven. Hij is ver-

trouwd met de plaatselijke gewoonten 

en gebruiken en kan u deskundig voor-

lichten tijdens de bezichtiging. Onze 

makelaar laat u de rust en de ruimte 

van de woning ervaren. 

Wilt u meer informatie? Of heeft u inte-

resse in een bezichtiging? Neem dan 

gerust contact met ons op.


