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Sfeervolle, zonnige 
jaren '30 woning + 
Bouwkavel

Heerlijk wonen in een sfeervolle, 
zonnige jaren dertig woning met alle 
voorzieningen op de begane grond + 
bouwkavel voor nieuw te bouwen 
vrijstaande schuurwoning. 

Locatie:

Status:

Soort:

Vraagprijs:

Boven-Leeuwen, Kampsestraat 3

Beschikbaar

Eengezinswoning + bouwkavel

€ 695.000 k.k.
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Kenmerken
Prachtig wonen in Boven-Leeuwen

 Adres Kampsestraat 3, 6657 AA Boven-Leeuwen

 Soort woning eengezinswoning + bouwkavel
 Ligging aan rustige weg, vrij uitzicht, landelijk gelegen
 Bouwjaar 1928

 Inhoud woning 545 m³
 Woonoppervlakte 144 m²
 Aantal kamers 8

 Tuin tuin rondom
 Garage vrijstaand steen
 Verwarming c.v.-ketel
 Energielabel C

https://vimeo.com/687029265
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Kernkwaliteiten

 Wonen in een prachtige omgeving
 De mogelijkheid om samen met ouders-kinderen, of 
vrienden te gaan wonen

 Bestaande woning heeft woonoppervlakte van 144 m2
 Inhoud woning 545 m3
 Oppervlakte van de aangebouwde schuur is 71 m2
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Omschrijving
Sfeervolle, zonnige dertig jaren woning

Droom je ervan om samen op één kavel te wonen met bijvoorbeeld je ouders, je 
kinderen, je vrienden of voor een bed and breakfast? Dan is dit een mooie 
mogelijkheid om dit te realiseren.  




Wij bieden te koop aan:

Een bestaande twee-onder-één kapwoning met daarachter een bouwvlak voor het 
bouwen van een vrijstaande schuurwoning. Totale kavel samen is 1.165 m2.

Deze zonnige jaren '30 woning is een goed onderhouden en gemoderniseerde woning. 

De schuur is voorzien van een spouwmuur en is gebouwd met de intentie voor een 
schuurwoning. De gemeente heeft toestemming gegeven om de huidige schuur die op 
het terrein staat te verbouwen tot woning of te slopen en op de kavel elders een 
nieuwe schuurwoning te bouwen.




60 minuten van Amsterdam, 45 minuten van Utrecht, 20 minuten van Nijmegen.




Indeling begane grond: entree, hal, toilet, woonkamer met fraai uitzicht, moderne 
woon-eetkeuken, toegang naar achterhuis met bijkeuken en bevloerde zolder, waar 
extra slaapkamer gerealiseerd kan worden.

Verder op de begane grond een slaapkamer en een complete badkamer voorzien van 
een 2e toilet.




Eerste verdieping: overloop met 3 slaapkamers, eventueel is er een doorgang te 
creëren naar de verdieping van de aangebouwde schuur.




Het achterhuis heeft een extra atelier met een mogelijkheid tot het maken van een 
extra slaapkamer.




Extra: Op het dak van het achterhuis zijn zonnepanelen gerealiseerd.
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Omschrijving







Met betrekking tot het nieuwe plan zal de huidige inrit worden verlegd, zodat het 
vrijgekomen pad als tuin bij de woning kan worden getrokken. De nieuwe oprit zal in 
gezamenlijke eigendom komen, wat ook voor de parkeergelegenheid geldt.
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De woning
Sfeervolle, 
zonnige jaren 
dertig woning

Meer over de woning



10 Boven-Leeuwen - Kampsestraat 3



Boven-Leeuwen - Kampsestraat 3 11



12 Boven-Leeuwen - Kampsestraat 3



Boven-Leeuwen - Kampsestraat 3 13



14 Boven-Leeuwen - Kampsestraat 3

Complete badkamer begane grond
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De Tuin
Perceel 1.165 m2 

Neem een kijkje
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Vrijstaande schuur/
bouwkavel
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Uitzicht bouwkavel
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Uw interesse

gewekt?
De foto’s en video spreken al boekdelen. Bent u geïnteresseerd? Wij nodigen u graag 
uit voor een bezichtiging.

Plan uw bezichtiging

https://www.landelijkwonen.nl/
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De mooiste 

woningen in het 
buitengebied

Vrijgelegen 


woningen in het 


buitengebied



 Buitenstate


Makelaars is een 

samenwerkings

verband van geselecteerde NVM 

makelaardijen. Buitenstates zijn vrijge-

legen woningen in het buitengebied met 

een beleving van rust en ruimte. Dit 

kunnen bijvoorbeeld een woonboerderij, 

landhuis, villa, landgoed of een voor-

malige melkveehouderij, akkerbouw-

bedrijf of veehouderij zijn. Maar ook bij 

de aan- of verkoop van losse grond, of 

een kavel, kunt u Buitenstate 

inschakelen.






 Specifieke benadering


Een Buitenstate is niet alledaags en 

heeft vaak te maken met de bijzondere 

wet- en regelgeving op het platteland

en vraagt daarom ook een specifieke 

benadering. En die bieden onze aange-

sloten kantoren u graag!

Jarenlange aantoonbare 

expertise en deskundigheid 

bij het aan- en verkopen van 

woningen in het buitengebied

Expertise en deskundigheid


Buitenstate is een label dat alleen wordt 

verstrekt aan die makelaardijen die 

beschikken over jarenlange aantoonbare 

expertise en deskundigheid bij het aan- 

en verkopen van woningen in het 

buitengebied. Door de krachten van 

deze makelaardijen te bundelen, treft u 

op deze portal het grootste aanbod 

Buitenstates aan.

Lees meer op onze website

https://www.landelijkwonen.nl/schep-en-buitenstate/over-buitenstate.html
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Uw gespecialiseerde 
makelaar staat voor 
u klaar

Heeft u interesse in dit object? Wilt u 

meer informatie of een bezichtiging 

plannen? Wij helpen u graag.

Alex Peters

06 - 53 67 82 12


a.peters@schep.nl



schep.nl

facebook.com/SchepLandelijkWonen

Lopikerplein 2

2871 AN Schoonhoven




Tel: (0182) 38 30 38



 schoonhoven@schep.nl


