
Markante woning met diverse 
fraaie, authentieke details

Dorpstraat 3
Lopik
€425.000,- k.k.



Bouw

Soort woning Oude burgemeesterswoning 

Bouwjaar 1850

Soort dak Samengesteld dak

Isolatie Gedeeltelijk geïsoleerd 

Locatie

Woonoppervlakte 145 m2

Perceeloppervlakte 181 m2

Inhoud 531 m3

Aantal kamers 5

Aantal badkamers 1

Aantal woonlagen 3

Voorzieningen

Verwarming cv-combiketel

Warm water cv- combiketel

Tuin Voortuin, zijtuin

Parkeergelegenheid Openbaar parkeren 

Berging Vrijstaand hout 

Bijzonderheden
Sfeervolle tuin met volop privacy / isolerende Hr++ beglazing en meer!

Ligging

Centraal gelegen & in het Groene Hart!

Dorpstraat 3 Kenmerken



In de karakteristieke dorpskern van Lopik ligt deze markante oude 

burgemeesterswoning met de naam Nootensoord. De woning is in perfecte conditie, 

is volledig gemoderniseerd en hierbij zijn diverse fraaie, authentieke details behouden. 

Het bouwjaar van dit riante huis is 1850 (sommige delen uit de 18e eeuw), de 

woonoppervlakte is ca.145m2 en de perceeloppervlakte is 181m2.

De Neoclassicistische gevel met pilasters en fronton springt direct in het oog als 

u de straat in komt. De klassieke voordeur, met daarboven een originele lantaarn, 

geeft toegang tot een riante hal met marmeren vloer. De ruime woning heeft een 

sfeervolle woonkamer met hoge plafonds, grote ramen en mooi uitzicht. In de royale 

woonkeuken vindt u een luxe nieuwe inbouwkeuken (2020). De eerste verdieping 

heeft 3 slaapkamers en een moderne badkamer. Tot slot heeft de Dorpstraat 3 een 

ruime open zolder met de mogelijkheid voor een extra kamer. 

De woning ligt in het Groene hart aan een wetering en is bereikbaar via een eigen 

vlakke brug en een Kwakel (het hoge bruggetje). De voorziening zoals scholen en 

winkels zijn op loopafstand. En ook de Lek, de vele fiets- en wandelroutes en andere 

recreatiemogelijkheden die het Groene Hart rijk is, zijn binnen handbereik.

Lopik ligt zeer centraal; met de auto bent u zo in IJsselstein (10 minuten), Utrecht (20 

minuten) en binnen een uur bent u in Amsterdam, Rotterdam of Den Haag.

Oude burgemeesterswoning met 
groene hart binnen handbereik!



Dorpstraat 3, Lopik

Benschopperstraat 35  |  3401 DG  |  IJSSELSTEIN UT  |  Telefoon 030 - 68 68 280

Indeling (1/4)



Indeling

Lichte entree/hal met marmeren vloer, mooie trapopgang, toilet en toegang 

tot woonkamer en woonkeuken. Onder te trapopgang is een vaste kast te 

vinden. Kenmerkend in de hal is het grote raam met zicht op de tuin en een 

bijzondere antieke radiator.

De sfeervolle woonkamer heeft een hoog plafond met prachtige ornamenten. 

De hoge ramen bieden uitzicht over de wetering en de tuin. De muren 

hebben glad stucwerk. Tijdens een renovatie is een muurschildering uit 

vroegere tijden (1790-1810) ontdekt, die is weer zichtbaar gemaakt. De 

woonkamer is 25.4m2 groot, heeft een houten vloer, een inbouw hoekkast en 

een mooie schouw en houtkachel.

De woonkeuken is 20m2 groot. De stijlvolle, nieuwe hoekkeuken (2020) heeft 

alle wenselijke apparatuur, waaronder een groot gasfornuis met verschillende 

ovens (Falcon), Quooker, wijnklimaatkast, vaatwasser, koelkast, vriezer en 

gestuukte afzuigschouw. De keuken heeft een geïsoleerde grijze plavuizenvloer. 

Het plafond met ornamenten is een extra sfeermaker in deze mooie 

woonkeuken.
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Tuin

De sfeervolle tuin, waarin in de lente, zomer en het najaar rozen bloeien, 

biedt volop privacy door verschillende hagen. In deze heerlijke tuin is er de 

hele dag voldoende ruimte om van de zon en de schaduw te genieten en 

er is ruimte voor verschillende zitjes. In de tuin staan 2 rode beukenbomen 

en er is een houten berging. Door een bruikleenovereenkomst met de 

gemeente Lopik is de tuin vergroot.

Indeling (2/4)
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Eerste verdieping 

Overloop met 3 slaapkamers, moderne badkamer en trapopgang. De grote 

slaapkamer is ca.20m2 groot. Deze kamer is zeer licht en er is hier ruimte voor 

een werkplek. De kamer heeft een karakteristieke spant en een grote vaste 

kastenwand.

De andere kamers zijn ca.12m2 en 9m2 groot, waarvan de grotere kamer een 

inloopkast heeft en een stijlvolle houten vensterbank en radiatorombouw. De 

complete badkamer is voorzien van nieuw geplaatst wastafelmeubel (2021), 

ligbad, inloopdouche en hangend toilet. 

Indeling (3/4)
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Tweede verdieping

Royale open zolder met bijzondere hoge houten kapconstructie met 

oude spanten. De zolder is 43m2 groot en biedt wasmachine- en 

drogeraansluiting. Door de diverse dakramen en raampartij in de gevel is de 

ruimte licht. De zolder is voor diverse doeleinden geschikt, biedt ook ruimte 

voor een extra kamer en is af te sluiten met een trapluik.



Indeling (4/4)
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Woning

Interieur

Verlichting, te weten:

- Inbouwspots/dimmers x

- Opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers x

- Losse (hang)lampen x

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten:

- Gordijnrails x

- Gordijnen x

- Overgordijnen x

- Vitrages x

- Rolgordijnen x

- Lamellen x

- Jaloezieën x

- (losse) horren/rolhorren x

Vloerdecoratie, te weten:

- Vloerbedekking x

- Parketvloer x

- Houten vloer(delen) x

- Laminaat x

- Plavuizen x

(Voorzet) openhaard met toebehoren x

Allesbrander x

Houtkachel x

(Gas)kachels x

Designradiator(en) x

Radiatorafwerking x

Overig, te weten:

- Spiegelwanden x

- Schilderij ophangsysteem x

Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) x

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten:

- Klimaatkast x

- Koelkast x

- Diepvries x

- Quooker x

Exterieur/Installaties/Veiligheid/Energiebesparing

Schotel/antenne x

Brievenbus x

Kluis x

(Voordeur)bel x
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Alarminstallatie x

(Veiligheids)sloten en overige inbraakpreventie x

Rookmelders x

(Klok)thermostaat x

Airconditioning x

Warmwatervoorziening, te weten:

- CV-installatie x

- Boiler x

- Geiser x

Screens x

Rolluiken x

Zonwering buiten x

Telefoonaansluiting/internetaansluiting x

Veiligheidsschakelaar wasautomaat x

Waterslot wasautomaat x

Zonnepanelen x

Oplaadpunt elektrische auto x

Tuin

Inrichting

Tuinaanleg/bestrating x
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Beplanting x

Verlichting/installaties

Buitenverlichting x

Tijd- of schemerschakelaar/bewegingsmelder x

Bebouwing

Tuinhuis/buitenberging x

Kasten/werkbank in tuinhuis/berging x

(Broei)kas x

Overig

Overige tuin, te weten:

- (Sier)hek x

- Vlaggenmast(houder) x

CV x

Boiler x

Zonnepanelen x

        

Ja Nee Gaat
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ee
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men

Zijn er zaken die geen eigendom zijn van 
verkoper omdat er sprake is van een lease-
contract. Zo ja, neemt verkoper de zaak mee 
of moet het betreffende contract worden 
overgenomen? 
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Begane grond



Eerste verdieping

Berging

Tweede verdieping
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• Opvallende voormalige burgemeesterswoning met karakter en veel authentieke elementen;

• Goed onderhouden en in 2021 voorzien van nieuwe kozijnen;

• Gehele woning is voorzien van isolerende Hr++ beglazing;

• Schilderwerk kozijnwerk 2021 en gevel 2018;

• Sfeervolle tuin met volop privacy en heerlijke zitmogelijkheden;

• Nieuwe, stijlvolle woonkeuken (2020);

• Centraal gelegen & in het Groene Hart;

• Unieke woning met een authentieke uitstraling!

Bijzonderheden



Uittreksel Kadastrale Kaart
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“Veelzijdig landschap en  
alle voorzieningen in de buurt”



Over Lopik
Lopik dankt haar schoonheid aan haar veelzijdige landschap, natuurlijk 

ogende uiterwaarden en het open polderlandschap. 

In het mooie Lopik zijn alle voorzieningen goed geregeld; zo treft u in de 

dorpskern een uitgebreid winkelcentrum aan en is het openbaar vervoer 

naar de grotere steden zoals Utrecht en Rotterdam uitstekend geregeld 

met een (snel)busverbinding. Het echte recreëren kent men in Lopik erg 

goed! De gemeente Lopik heeft talloze recreatiemogelijkheden en er zijn 

uitstekende fiets- en wandeltochten mogelijk.  Verder noemen wij u een 

paar kenmerken wat Lopik tot ‘Lopik’ maakt; campings in boomgaarden, 

boerderijen met eigengemaakte geiten- en Goudse kaas, antiekmarkten, 

viswater, schaatstoertochten en kleiduivenschieten. Tevens is er via het 

recreatieterrein Salmsteke een overvaart mogelijk naar Ameide!

Wonen met een dorpsgevoel, wonen dichtbij de grote steden, wonen in 

natuurgebied; dat is wonen in Lopik!



Wij zijn een betrokken en  dynamisch 

team met een enorm plezier in het vak 

en 100% aandacht voor onze klanten. 

Ons kantoor is 6 dagen per week ge-

opend en we  kennen de weg als geen 

ander in  IJsselstein e.o. 

 

Vanzelfsprekend verstaan wij ons vak;  

hebben jarenlange ervaring en zijn 

tevens aangesloten bij de Nederlandse 

Vereniging van Makelaars [NVM]. 

Lees meer over ons en onze diensten 

op www.vanoord makelaardij.nl

Van Oord Makelaardij
Benschopperstraat 35

3401 DG IJSSELSTEIN UT

Direct contact

Telefoon: 030 - 68 68 280

info@vanoordmakelaardij.nl

David van Oord

Johan Leenheer

Bas Dinkelaar

Shauny Zwaan

Noëlle Ockhuizen

Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend


