
Sfeervolle 2-onder-1-kapwoning 
in het centrum van IJsselstein

Walkade 54  
IJsselstein

€ 325.000,- k.k.



Bouw

Soort woning 2-onder-1-kapwoning

Bouwjaar 1913

Soort dak Zadeldak

Isolatie Deels geïsoleerd en dubbel glas

Energielabel F

Locatie

Woonoppervlakte 68 m²

Perceeloppervlakte 56 m2

Inhoud 245 m3

Aantal kamers 5

Aantal badkamers 1

Aantal woonlagen 3

Voorzieningen

Verwarming Cv-combiketel

Warm water Cv-combiketel

Tuin Patio en dakterras (westen)

Parkeergelegenheid Parkeervergunningen

Bijzonderheden
De woning betreft een beschermd stads en dorps gezicht.

Ligging

Prachtige locatie in de luwte van de stad.

Walkade 54Kenmerken

F

Energielabel



Karakteristieke stadswoning met complete 
keuken, patio en dakterras
In de luwte van de historische binnenstad van IJsselstein staat deze leuke en sfeervolle 2-onder-1 kap 

woning. De woning ligt dichtbij de oude molen en vanaf het dakterras heb je hier volledig zicht op. De 

locatie mag voor zich spreken; de Walkade waar deze woning staat kent een rijke historie. Mogen wij 

je een tip geven? Een bezoekje aan het museum zal je zeker verder helpen. Achter dit leuke geveltje 

tref je prima afgewerkte woning aan. De woonkamer met schuifpui heeft aan de voorzijde een 

complete keukeninstallatie in hoekopstelling. Op de gehele begane grond is een mooie massief eiken 

vloer aanwezig. De praktische bijkeuken aan de achterzijde is voorzien van een moderne toiletruimte 

in trendy kleurstelling. Op de verdieping zijn 2 slaapkamers en een luxe badkamer. Er is een directe 

toegang tot het dakterras gelegen is op het westen! De praktische bergzolder is bereikbaar met een 

vaste trap en voorzien van groot dakvenster. 

Deze leuke en karakteristieke woning is deels voorzien van isolatie en volledig voorzien van 

dubbelglas. Verwarming en warm water d.m.v. cv combiketel (Nefit 2010). Bouwjaar van de woning 

+/- 1913. Woonoppervlak ca. 68m2. Inhoud 245m3. 

Ben jij de nieuwe bewoner van deze leuke stadswoning? Welkom! 



Walkade 54, IJsselstein

Indeling (1/2)

Begane grond

Entree met meterkast en toegang tot de woonkamer met aangrenzende 

keukenruimte gelegen aan de voorzijde (woonkamer en keuken zijn samen ca. 

23.5m2). De begane grond is voorzien van een (in 2006) nieuw aangebrachte 

massief eiken vloerdelen. Vanuit de woonkamer is er een directe toegang 

tot de patio die bereikbaar is d.m.v. een schuifpui. De keukeninstallatie is 

aan de straatzijde gesitueerd geniet van een groot werkblad (natuursteen) 

en veel bergruimte. Deze inbouwkeuken is voorzien van een; koeler, vriezer, 

vaatwasmachine en gaskookplaat. Vanuit de keuken is er een idyllisch uitzicht 

over de Walkade. De mooie lei- lindes aan de voorzijde geven in de zomer 

veel beschutting tegen de zon. De bijkeuken aan de achterzijde is voorzien van 

wasmachine en droger aansluiting. Ook de moderne toiletruimte in trendy 

kleurstelling tref je hier aan.
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Indeling (2/2)



Verdieping

Ruime overloop met toegang tot een fijn dakterras op het westen. Vanaf dit 

dakterras heb je een prachtig uitzicht richting de molen van IJsselstein. Op 

deze verdieping zijn 2 slaapkamers gecreëerd waarvan de grootste slaapkamer 

(ca.12m2) aan de voorzijde is gelegen. Deze goede slaapkamer is voorzien 

van vaste kastenwand met veel opbergmogelijkheden. De slaapkamer aan 

de achterzijde is groot ca.5.8m2. De badkamer (2014) is voorzien van ligbad, 

tweede toilet, wastafelmeubel en mechanische ventilatie. Halogeenspots zorgen 

voor een prettige verlichting.

Bergzolder

Praktische bergzolder die ook als kinderkamer te gebruiken is. Deze goed 

afgewerkte bergzolder met groot Velux dakvenster is bereikbaar met een vaste 

trap. Hier tref je ook de cv combiketel aan (Nefit 2010). De hoogte op deze 

zolderverdieping is beperkt tot 1.70m. 
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Woning

Interieur

Verlichting, te weten:

- Inbouwspots/dimmers x

- Opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers x

- Losse (hang)lampen x

(Losse) kasten, legplanken, te weten:

- Slaapkamers x

- Woonkamer 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

Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) x

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten:

- Kookplaat x

- (Gas) fornuis x

- Afzuigkap x

- Magnetron x

- Oven x

- Combi-oven/combimagnetron x

- Koelkast x

- Vriezer x

- Koel-vriescombinatie x

- Vaatwasser x

- Quooker x
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- Koffiezetapparaat x

Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren:

- Toilet x

- Toiletrolhouder x

- Toiletborstel(houder) x

- Fontein x

- Handdoekrek x

- Zeepdispenser x

Badkamer met de volgende toebehoren:

- Ligbad x

- Jacuzzi/whirlpool x

- Douche (cabine/scherm) x

- Stoomdouche (cabine) x

- Wastafel x

- Wastafelmeubel x

- Planchet x

- Toiletkast x

- Toilet x

- Toiletrolhouder x

- Toiletborstel(houder) x

- Handdoekhaak x

Sauna met toebehoren x

Exterieur/Installaties/Veiligheid/Energiebesparing

Schotel/antenne x

Brievenbus x

Kluis x

(Voordeur)bel x

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

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

- (sier)hek x

- Vlaggenmast(houder) x

- Dakpannen (in de schuur) x

CV x

Boiler x

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

Bergzolder

Verdieping



Bijzonderheden

-     Leuke en sfeervolle stadswoning;

-     Prachtige locatie in de luwte van de stad;

-     Houtenvloerdelen op de begane grond;

-     Hoekkeuken en vernieuwd sanitaire (2014)

-     De woning betreft een beschermd stads en dorps gezicht.
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“Sfeervolle binnenstad, 
goede eetgelegenheden  
en rijk winkelaanbod.”



Over IJsselstein
In het midden van het land, net onder Utrecht, omarmd door twee  rivieren, 

de Lek en de Hollandse IJssel, ligt de aantrekkelijke woon- en werkgemeente 

IJsselstein. IJsselstein heeft een karakteristiek centrum dat sinds de middeleeu-

wen niet noemenswaardig is veranderd en waarvan de historie terug gaat tot 

1310. De binnenstad is zeer rustiek en autovrij.  

U kunt hier heerlijk winkelen en er zijn vele horecagelegenheden te  vinden. De 

 omgeving van IJsselstein kenmerkt zich door een landelijk, rustiek  karakter met 

water, weilanden, akkers en kronkelige wegen. IJsselstein heeft een sneltramver-

binding met Utrecht CS. Ook de busverbindingen met tal van plaatsen in de 

omgeving zijn uitstekend.

Al met al een prachtige woon- en werkomgeving centraal gelegen in  

Nederland!



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 geopend 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


