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Kenmerken

& specificaties

Woonoppervlakte:


Perceeloppervlakte:


Inhoud:


Bouwjaar:

134 m²


575 m²


544 m³


1917

met oog voor detail gerenoveerd;

vloerverwarming in keuken, hal, 
badkamer en toilet;

open haard in de woonkamer, gashaard 
in de eetkamer;

gelegen in een prachtig natuurgebied;

extra perceel grond gelegen aan het 
water;



Fabrieksweg 36
Op zoek naar een sfeervolle woning op een 
unieke locatie? Aan een doodlopende weg 
naar de voormalige steenfabriek, staat, 
midden in een natuurgebied, deze helft van 
een dubbele woonboerderij.



De woning is gebouwd omstreeks 1917 en 
door de huidige eigenaar vanaf 2005 met oog 
voor detail gerenoveerd en gemoderniseerd 
waarbij veel originele elementen bewaard zijn 
gebleven of terug zijn gehaald.



Het woonhuis staat op een perceel van 350 
m² en achter de woning ligt, aan het water, 
nog een tweede perceel van 225 m² met 
daarop een aanlegsteiger, een houtstek en 
een tuinhuisje.



Het geheel ligt in een Natura 2000 gebied. Het 
meest kenmerkend voor dit natuurgebied zijn 
de 'Tichelgaten', welke een overblijfsel zijn 
van de afgravingen (klei) t.b.v. de 
steenfabriek. 






In het wandelgebied rondom de Tichelgaten 
is een grote diversiteit aan flora en fauna te 
vinden. Loop je nog een klein stukje door, sta 
je op de dijk en kijk je uit over de IJssel.




Indeling:

Onderverdieping: 

Provisiekelder




Begane grond: 

Overdekt terras /entree | Hal | Toilet | 
Badkamer | Wasruimte | Tussenhal | 
Woonkamer | Eetkamer | Bedstee | Keuken




Verdieping: 

Twee slaapkamers | Overloop | CV-kast























Voorzieningen:



- warm water en verwarming via de CV-ketel 
(Intergas HR);



- vloerverwarming aanwezig in de hal, toilet, 
badkamer en keuken;



- woonkamer met vaste kast en open haard 
met authentieke schouw;



- eetkamer met toegang tot de bedstee (in 
gebruik als thuiswerkplek / kantoor) en een 
gashaard met originele schouw (de gashaard 
is eenvoudig om te bouwen naar een 
houthaard);



- keuken met inbouwkeuken voorzien van 
Terazzo werkblad, Butler Sink, Boretti 
gasfornuis, afzuigkap, vaatwasser en koelkast;



- badkamer met douche en wastafel;



- twee ruime slaapkamers op de verdieping 
met veel bergruimte (knieschotberging);



- in de keuken is een deur naar het terras op 
het zuiden;








- bij de hal/entree is een overdekt terras 
gerealiseerd;




- de tuin is met zorg en aandacht aangelegd 
en is zomers een oase van groen met veel 
witte bloemen;




- het extra perceel grond biedt zomers een 
heerlijke plek om te vertoeven met familie en/
of vrienden, te genieten van de rust en de 
natuur;




Isolatie:




- de woning is voorzien van vloer- en 
dakisolatie, gedeeltelijk muurisolatie 
(voorzetwanden) en deels voorzien van 
dubbel glas;




- waar geen dubbel glas mogelijk was, is 
gelaagd, 33.1 pyrolitisch gecoat glas 
toegepast. Dit glas is aan de binnenzijde 
voorzien van een HR coating die de 
binnenwarmte weerkaatst;



















Kelder



Begane grond



Verdieping



Tuinschuur



Kadaster



Locatie

op de kaart



Blijft achter Gaat mee Ter overname

Woning - Interieur

(Voorzet) openhaard met toebehoren X

Verlichting, te weten

 - inbouwspots/dimmers X

 - opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers X

 - losse (hang)lampen X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - overgordijnen X

 - rolgordijnen X

 - (losse) horren/rolhorren X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - houten vloer(delen) X

 - plavuizen X

 - Loper op trap X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - (gas)fornuis X

 - afzuigkap X

 - magnetron X

 - oven X

 - koelkast X

 - vriezer X

 - vaatwasser X

 - koffiezetapparaat X

 

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 - fontein X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - douche (cabine/scherm) X

Lijst van zaken



Blijft achter Gaat mee Ter overname

 - wastafel X

 - wastafelmeubel X

 - planchet X

 - toiletkast X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/
energiebesparing

Brievenbus X

Kluis X

(Voordeur)bel X

(Veiligheids)sloten en overige 
inbraakpreventie

X

(Klok)thermostaat X

Telefoonaansluiting/internetaansluiting X

luiken X

Warmwatervoorziening, te weten

 - CV-installatie X

 

Isolatievoorzieningen (voorzetramen/
radiatorfolie etc.), te weten

 - luik voor stalraampje woonkamer X

 

Tuin - Inrichting

Tuinaanleg/bestrating X

Beplanting X

 

Tuin - Verlichting/installaties

Buitenverlichting X

Tijd- of schemerschakelaar/bewegingsmelder X

 

Tuin - Bebouwing

Tuinhuis/buitenberging X

Kasten/werkbank in tuinhuis/berging X

Rode kast in tuinhuis X

 

Tuin - Overig

Overige tuin, te weten

 - (sier)hek X

 

Lijst van zaken
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