
ZWALUWSE POOTWEG 4
LAGE ZWALUWE



Prachtig vrij gelegen authentieke boerderij “Hoeve de 

Kavel” gelegen op 16.390 m2 grond. Het object bestaat 

uit een recent grondig gerenoveerd vrijstaand woonhuis 

en een landbouwschuur, onder meer ingericht voor het 

stallen van paarden en schapen.

Bij de woning ligt aan weerszijden een perceel weiland 

en aan de voorzijde een kleine boomgaard.

Het geheel verkeert in goede staat van onderhoud en is 

in principe instapklaar voor de nieuwe bewoners.

AUTHENTIEKE BOERDERIJ 
HOEVE “DE KAVEL”
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 woonboerderij.

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 Hooge en Lage Zwaluwe, 

Sectie L, nummer 352, groot 16.390 m2

BESTEMMINGSPLANGEGEVENS

Bestemmingsplan: “Buitengebied” van 

de 

Gemeente Drimmelen

Enkelbestemming:  Agrarisch - 1

Dubbelbestemming : Waarde - 

Archeologie - 2
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INDELING:
Souterrain

Provisiekelder, bereikbaar vanuit de 

centrale hal.

Begane grond

De hal is voorzien van een tegelvloer 

en wandlambrisering en geeft toegang 

tot de woonkamer, twee slaapkamers, 

meterkast en het achterportaal. Via de 

trapopgang in de hal is toegang tot de 

1e verdieping en de 2e slaapkamer. 

De woonkamer is voorzien van een 

tegelvloer met vloerverwarming, een 

balkenplafond en een open haard. 

Beide slaapkamers op de begane grond 

zijn voorzien van vloerbedekking. 

Slaapkamer 1 heeft een eigen bad-

kamer en inloopkast. De badkamer is 

voorzien van een inloopdouche, wasta-

fel en toilet. 

Slaapkamer 2 is de voormalige opka-

mer. Het achterportaal geeft toegang 

tot de keuken, de bijkeuken en de tuin. 
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De woonkeuken is voorzien van een tegelvloer met vloerverwarming en diverse 

apparatuur (keramische kookplaten, afzuigkap, oven, magnetron, vaatwasser en 

koelkast). In de bijkeuken zijn de aansluitingen voor wasmachine en wasdroger 

gerealiseerd. 

Tevens bevinden zich hier de 2e meterkast en het toilet. Verder is er nog een ber-

ging gerealiseerd die niet inpandig bereikbaar is. 





EERSTE VERDIEPING

De overloop geeft toegang tot twee slaapkamers en een badkamer. Slaapkamer 3 

is voorzien van bergkasten. Slaapkamer 4 is voorzien van kastruimte. 

De badkamer heeft een tegelvloer voorzien van vloerverwarming en is voorzien 

van badmeubel met dubbele wastafel, een ligbad, douche, toilet en bidet. Aan de 

achterzijde van de overloop bevindt zich de cv-installatie uit 2010.



BIJGEBOUWEN

De landbouwschuur heeft stenen buitengevels. Het dak, grotendeels bestaande uit 

asbesthoudende golfplaten, is voorzien van houten spanten, waarvan de staan-

ders zijn vervangen door geharste elementen. In de schuur zit een stallingsruimte 

met werkplaats voor machines en werktuigen, een natte ruimte die omgebouwd 

kan worden naar kantoorruimte met panty of atelier en een stalruimte waar zich 

13 paardenboxen en 2 groepstallen voor ezels of schapen en geiten bevinden. De 

afmetingen van de schuur bedragen 20 x 30 meter. Achter de landbouwschuur ligt 

een betonnen mestvaalt.
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TUIN EN WEILANDEN
De in stijl bestrate oprijlaan heeft een dubbele metalen poort 

en leidt naar de woning en de landbouwschuur. Rondom de 

woning zijn enkele terrassen aangelegd. Het weiland ligt aan 

weerszijden van de woning en landbouwschuur en geeft veel 

vrij uitzicht over het polderlandschap.

LIGGING

De boerderij ligt in een typisch West-Brabantse polderland-

schap en ligt nabij de A16 van Breda naar Rotterdam en het 

station Lage Zwaluwe. Lage Zwaluwe is een plaats in de 

Nederlandse gemeente Drimmelen. Het inwonertal bedraagt 

4.209. Lage Zwaluwe ligt tussen Zevenbergschen Hoek en 

Hooge Zwaluwe. Dichtstbijzijnde grote steden zijn Dordrecht 

en Breda.

Drimmelen is een gemeente en plaats in de provincie Noord-

Brabant. De gemeente telt 26.839 inwoners. In de kern 

Made, waar het gemeentehuis van Drimmelen staat, zijn 

alle primaire voorzieningen aanwezig. Er een diversiteit aan 

winkels, er zijn basisscholen en er is voortgezet onderwijs 

aanwezig. De woonkern Drimmelen heeft een grote jacht-

haven, die ligt aan de rivier Amer met aan de overzijde het 

landschapspark De Biesbosch. De dichtstbijzijnde grote 

plaatsen zijn Oosterhout en Breda. De gemeente heeft een 

totale oppervlakte van 119,2 km², waarvan 22,6 km² water. 

Het dorp Lage Zwaluwe heeft een haven en een jachthaven 

voor pleziervaartuigen. 
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WWW.BUITENSTATE.NL

Schep Makelaardij

Lopikerplein 2

2871 AN  Schoonhoven

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.

De verkoop van dit object is in 

collegiale verkoop met:  Aelmans 

Rentmeesters- & Makelaarskantoor BV

Makelaar Engelbert de Bruijn

Parklaan 21, 5261 LR Vught

T 073 303 27 00

info@aelmans.com /www.aelmans.com


