
Walkade 30

IJsselstein

€ 359.000,- k.k.



Soort woning 2-onder-1-kapwoning

Bouwjaar 1920

Soort dak Zadeldak

Isolatie Dubbel glas (op de historische bovenraampjes na)

Energielabel G

Woonoppervlakte 71 m²

Perceeloppervlakte 87 m²

Inhoud 281 m³

Aantal kamers 4 waarvan 1 inloopkast

Aantal badkamers 1

Aantal woonlagen 2 en vliering

Verwarming CV-combiketel

Warm water CV-combiketel

Tuin Zij- en achtertuin (N/W)

Parkeergelegenheid Parkeervergunning

Sfeervol, hoge plafonds, veel licht en een inloopkast.

Prachtige locatie in de luwte van de stad, met terrasjes en leuke winkels om de hoek.

Walkade 30 in IJsselstein
Kenmerken

Bouw
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Voorzieningen

Bijzonderheden

Ligging



Hoe idyllisch wil jij wonen? In de historische binnenstad van IJsselstein staat deze lichte en sfeervolle 2-onder-1

kap woning nu te koop, op één van de rustige en gezellige straatjes aan de gracht. De locatie mag voor zich

spreken: de Walkade is eigenlijk een van de mooiste straatjes van het historische centrum en kenmerkt zich

door de diversiteit van oude karakteristieke panden. 

Achter de charmante voorgevel tref je een goed onderhouden instapklare jaren- ’20 woning aan. Hier vind je de

charme en het karakter van vroeger, en het comfort van een modern huis. ’s-Avonds, of tussen de middag als je

lekker thuis werkt, kun je genieten van de zon in de mooi aangelegde onderhoudsvrije achtertuin, die ook veel

privacy kent. En wat vrij uniek is voor een historische stadswoning: een achterom en berging voor bijvoorbeeld

je fietsen.

De historische binnenstad op loopafstand biedt volop gezellige winkeltjes, terrasjes, restaurants, koffie- en

wijnbars, theater en een bioscoop. Bovendien zijn het openbaar vervoer (tram/bushalte), scholen, ziekenhuis en

de uitvalswegen A2/A12 vlakbij. En hartje Utrecht is maar 13 kilometer verderop! Tegelijkertijd ligt IJsselstein aan

de rand van het Groene Hart in een prachtig rivierenlandschap. Dus ook voor de buitensporter is hier genoeg

moois te vinden.

De woning heeft beneden een mooi hoog plafond met twee hoge ramen, en een fraaie houten vloer. In de

aanbouw vind je de keuken in hoekopstelling, met aansluitend een toilet en een berging (met stroom). Op de

verdieping zijn twee slaapkamers, een ruime kleedkamer en een badkamer. Daarnaast is er nog genoeg

bergruimte door de vliering. 

Deze leuke karakteristieke woning is bijna geheel (op de historische bovenraampjes na) voorzien van dubbel glas

en heeft gedeeltelijk smaakvolle kunststof kozijnen. Verwarming en warm water gaat via een HR cv-combiketel

(Intergas 2010). Het bouwjaar van de woning is 1920. Totaal woonoppervlak ca. 71 m2 en een inhoud van

ca.281 m3. Ben jij de nieuwe bewoner van deze fijne gezellige stadswoning? Kom gauw kijken en voel je welkom.

Goed onderhouden instapklare jaren-20 woning
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Begane grond

Entree met meterkast, trapopgang en toegang tot de woonkamer met aangrenzende keukenruimte gelegen

aan de achterkant van de woning. De begane grond is voorzien van houten vloerdelen en heeft een mooi

hoog plafond van ca. 2,92 m. Er is veel licht in de woning wat komt door de hoge ramen, de ramen in de

zijgevel en de stand van de woning ten opzichte van de zon. De woonkamer is ca. 30 m2 groot waardoor je

lekker ruim kunt eten en zitten/borrelen/tv kijken. 

De keuken is voorzien van een inbouwkeuken met een koeler, vriezer, combimagnetron (Miele), gaskookplaat

en een wasmachine/droger. Vanuit de keuken is er een idyllisch uitzicht en toegang naar de tuin. 
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Tuin

De tuin is bereikbaar via de keuken en de zijkant van de woning. Achter de keuken is een smaakvol betegeld

toilet aanwezig. De aangrenzende berging is ook bereikbaar via een eigen toegangsdeur in de tuin. 

Walkade 30, IJsselstein

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



info@vanoordmakelaardij.nl  |  www.vanoordmakelaardij.nl



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

Walkade 30, IJsselstein

Eerste verdieping

Overloop met toegang tot twee slaapkamers en een kleedkamer. De slaapkamer aan de voorzijde is ca. 6,5

m2 groot, en door het eventueel plaatsen van een dakkapel effectief te vergroten. De slaapkamer aan de

achterzijde, in gebruik als hoofdslaapkamer, is ca. 12,5 m2 groot. Een ruime kleedkamer geeft eveneens

toegang tot het platte dak van de uitbouw (op de keuken). De lichte badkamer is voorzien van

ligbad/regendouche, tweede toilet en een wastafelmeubel. 

Vliering

Via de grote slaapkamer is er toegang tot een bergvliering die bereikbaar is via een vlizotrap. Hier is veel

praktische extra bergruimte. 
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Inbouwspots / dimmers x

Opbouwspots / armaturen / lampen /

dimmers
x

Losse (hang)lampen x

Behalve kroonluchter hal, kroonluchter

woonkamer, plafoniere halletje tegenover

wc

x

inloopkast, rek in de schuur, rek op vliering,

boekenkast woonkamer en tv-meubel 
x

planken boven bed  slaapkamer 2 stuks x

Gordijnrails x

Gordijnen x

Overgordijnen x

Vitrages x

Rolgordijnen x

Lamellen x

Jaloezieën x

(Losse) horren / rolhorren x

Blauwe gordijnen slaapkamer, rolgordijnen

raam woonkamer voor+inloopkast 
x

Vitrages gangraam en grote raam beneden

(met bloemenpatroon) 
x

(Voorzet) openhaard met toebehoren x

Allesbrander x

Houtkachel x

(Gas)kachels x

Designradiator(en) x

Radiatorafwerking x

Spiegelwanden x

Schilderij ophangsysteem x

Sierkachel gietijer en drie haken garderobe x

Combimagnetron Siemens, kookplaat,

koel-vrieskast 
x

Wasmachine/droger x

Keukenblok (met bovenkasten x

Haakjes voor keukenhanddoeken x

Kruimeldief x

Interieur

Verlichting, te weten:
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(Losse) kasten, legplanken, te weten: 

Raamdecoratie / zonwering binnen, te weten:
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Keuken

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten:
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Keukenaccessoires, te weten:

Vloerbedekking, houten vloer(delen) en

plavuizen 
x

Parketvloer en laminaat x

Vloerdecoratie,  te weten: wcrolhouder x

lamp in wc x

lamp in gangetje tegenover wc beneden

(plafoniere) 
x

Toiletaccessoires, te weten: 

Sanitair 

Overig, te weten:



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

CV-installatie x

Boiler, geiser x

Koolmonoxidemelder x

Screens x

Rolluiken x

Zonwering buiten x

Wasrekjes aan de schuur x

Telefoonaansluiting / internetaansluiting x

Veiligheidsschakelaar wasautomaat x

Tuinaanleg / bestrating x

Beplanting (m.u.v. sommige planten in

potten/bakken, deze gaan mee) 
x

Buitenverlichting x

Tijd- of schemerschakelaar /

bewegingsmelder
x

Tuinhuis / buitenberging / (broei)kas x

Kasten/werkbank in tuinhuis/berging x

(Sier)hek x

Vlaggenmast(houder) x

Muurhaak voor hangplant bij voordeur x

3 draadmandjes voor planten aan de gevel

voorkant, haak voor fietsketting voorkant
x

Waterslot wasautomaat x

Zonnepanelen x

Oplaadpunt elektrische auto x

CV x

Boiler x

Zonnepanelen x
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Exterieur / Installaties / Veiligheid 

Warmwatervoorziening, te weten:
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Overige, te weten:

Tuin

Tuininrichting, te weten:

Verlichting / installaties, te weten:

Bebouwing, te weten:

Overige, te weten:
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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? 

wcrolhouder, wastafelmeubel, lamp,

badkamerspiegelmeubel, planchet,

douchegordijn en -stang, haakjes

handdoeken aan de badkamerdeur 

x

Badkameraccessoires, te weten: 
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Begane grond
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Scan de QR code en bekijk de film van de woning
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Eerste verdieping

Vliering
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Bijzonderheden

Sfeervolle lichte jaren-20 stadswoning.

Prachtige locatie in de luwte van de stad, met terrasjes en leuke winkels om de hoek. 

Vlakbij het groen (Groene Hart, rivierenlandschap) en dicht bij Utrecht. 

Met een grote slaapkamer en kleedkamer. 

Houten vloerdelen op de begane grond en hoge plafonds.

Fraai aangelegde zij- en achtertuin op het westen (middag/avondzon).

Sfeervolle kunststof kozijnen aan de achterzijde voorzien van HR++ beglazing. 

Perfect onderhouden woning, vraag de makelaar naar alle uitgevoerde werkzaamheden. 
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Uittreksel Kadastrale Kaart
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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 middeleeuwen niet noemenswaardig is veranderd en

waarvan de historie terug gaat tot 1310. De binnenstad is zeer rustiek en autoluw. 

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 sneltramverbinding met Utrecht CS. Ook de

busverbindingen met tal van plaatsen in de omgeving zijn uitstekend. 

Al met al een prachtig woon- en werkomgeving centraal gelegen in Nederland!
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Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend

David van Oord

Johan Leenheer 

Shauny Zwaan 

Noëlle Ockhuizen

Bas Dinkelaar

Van Oord Makelaardij

Benschopperstraat 35

3401 DG IJSSELSTEIN UT

Direct contact

Telefoon: 030 - 68 68 280

info@vanoordmakelaardij.nl

 

Lees meer over onze diensten op 

www.vanoordmakelaardij.nl

Of volg ons op social media

@vanoordmakelaardij 

www.facebook.com/vanoordmakelaardij


