
JULIANASTRAAT 41
GROOT-AMMERS



Op de hoek van de Juliana- en de Beatrixstraat staat dit 

bijna nieuwe huis, bouwjaar 2015, met alle voorzienin-

gen in de nabijheid. De woning is verrassend groot met 

een inhoud van circa 1.250 m3 en een woonoppervlakte 

van circa 365 m2. 

Deze onberispelijke woning kan daarom naast wonen 

ook prima met kantoor- of praktijkruimte gecombi-

neerd worden. Ook een flinke hobbyruimte, mantelzorg, 

kangaroewoning of huisvesting voor een groot gezin zijn 

zeker mogelijke opties. 

ONBERISPELIJKE WONING

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 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, Schep Makelaardij
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KADASTRALE GEGEVENS

Gemeente Groot-Ammers, Sectie A, 

nummer 5763, groot 1133 m2

BESTEMMINGSPLAN GEGEVENS

Bestemmingsplan “Dorpskernen”

Gemeente Molenwaard, vastgesteld 

4-11-2014

Enkelbestemming “Woongebied”
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WOONHUIS
Het huis is traditioneel gebouwd op een 

ruime kavel van 1.133 m2. Om het huis 

ligt een keurig verzorgde tuin met aan 

de voorkant ruim uitzicht, een voordeur 

aan de Beatrixstraat en een inrit met 

carport en garage aan de Julianastraat. 

De woning is van een bijzonder afwer-

kingsniveau, aan techniek en comfort 

ontbreekt er niets, graag laten wij u dat 

ervaren tijdens een bezichtiging. 

Indeling begane grond:
Entree achter de dubbele voordeur, een 

hal met imposante vide en woonhuislift.  

Aangrenzend aan de woonkamer (circa 

44m2) en de keuken (circa 19 m2) is de 

hobbyruimte van maar liefst circa 49 

m2. Vanuit de hobbyruimte zijn er dub-

bele deuren naar het terras.

Aan de hobbyruimte grenst nog een 

(hobby)ruimte van circa 23 m2 en een 

garage (circa 30 m2).  De meetinstructie 

voor makelaars geeft aan dat een deel 

van deze m2 niet als woonoppervlakte 

maar als inpandige bergruimte gekwali-

ficeerd moeten worden. In dit geval kun 

je ook bedenken garage + 2x hobby 

ruimte = makkelijk bijvoorbeeld 1 man-

telwoning of kantoor van 100 m2 ! 



Een keuken met kookeiland en deur naar het terras. Vanuit de keuken is ook 

bereikbaar de bijkeuken en kantoor (circa 14 m2).  



Vanuit de hal komt u in een woonkamer met veel ramen (licht en zicht).
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Aan de garage grenst nog een carport en een techniekruimte (met ook werkelijk 

veel techniek voor een uitstekend klimaat in de woning). Vanuit de garage is er een 

extra trap naar de verdieping.



Indeling eerste verdieping:

Vanuit de hal is er een trap met glazen treden naar de vide / verdieping en een lift-

installatie! Op de verdieping een ruime overloop, een slaapkamer met aangrenzend 

een badkamer, een slaapkamer circa 43 m2 met grote kledingkasten. Een separate 

grote badkamer met prachtig sanitair. Dan is er nog 2x een grote berging en een 

technische ruimte / zolder maar beter gezegd nog circa 65 m2 nog in te delen 

“woonoppervlakte”. Typerend voor de ruimte op de verdieping en het huis is, dat 

het geen dakkapellen heeft. Aan daglicht ontbreekt het niet vanwege de aanwe-

zige lichtkoepels in het platdakgedeelte.
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Achter de woning ligt een mooie tuin met veel privacy waar 

je naar veel groen kijkt en er geen inkijkende buren zijn. 

Voor de liefhebbers van Koikarpers is er in de achtertuin een 

diepe en mooie afgewerkte betonnen “Koi”-vijver aanwezig.

Kortom, een heerlijk royaal gezinshuis met veel mogelijkhe-

den maken het woongenot tot een mix van comfort, stijl en 

luxe.

Het daglicht en het wegkijken vanuit het huis geven een 

mooie open sfeer. 

De woning beschikt over een oprit voor meerdere auto’s en 

heeft bovendien nog een carport en een inpandige garage.

Het hoge afwerkingsniveau, klimaatbeheersing, alarm, 

tuinaanleg en de op meerdere manieren naar eigen hand 

te zetten indeling van het huis waarborgen een optimaal 

wooncomfort. 

De kernkwaliteiten van deze woning:

* heerlijke luxe afgewerkte familiewoning

* de fraaie ligging

* mogelijkheid voor kantoor, of praktijk aan huis

* zeer goede nieuwbouwstaat 

* mooie ruime tuin 

* energie zuinig label A



WWW.BUITENSTATE.NL

Schep Makelaardij

Lopikerplein 2

2871 AN  Schoonhoven

T 0182 38 30 38

Makelaar Harold van Rooij

T 0651 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.


