
Vrijstaande woning

met bijzondere architectuur

Johann Knoopstraat, 
40 
IJsselstein
€ 595.000,= k.k.



Bouw

Soort woning Vrijstaande woning

Bouwjaar 1998

Soort dak Platdak

Isolatie Volledig geïsoleerd, dubbele beglazing

Locatie

Woonoppervlakte 187 m²

Perceeloppervlakte 379 m2

Inhoud 694 m3

Aantal kamers 4

Aantal badkamers 1

Aantal woonlagen 3

Voorzieningen

Verwarming cv-combiketel

Warm water cv-combiketel

Tuin Achtertuin (zuidwest)

Parkeergelegenheid Eigen terrein, garage (inpandig)

Berging -

Bijzonderheden
Zeer prettige omsloten tuin met hardhouten terras aan het water!

Ligging

Goede locatie in de wijk Zenderpark! 

Johann Knoopstraat 40Kenmerken



Unieke woning met veel mooie en unieke 
aspecten
Op misschien wel één van de mooiste locaties van Zenderpark staat deze vrijstaande en 

unieke woning. De woning heeft een zeer fraaie architectuur en is verre van standaard te 

noemen. Door de ligging aan het water in combinatie met de bouwstijl waarin veel glas is 

toegepast geeft dit een vrij gevoel. Ook binnen is de woning verrassend te noemen door 

de speelse indeling, het trappenhuis en de half ronde glas pui in de woonkamer. Daarnaast 

geniet de woning van een goed afwerkingsniveau wat terug te vinden is in de travertin 

vloerafwerking op de begane grond met vloerverwarming en de gestuukte wandafwerking. 

Op de verdieping zijn 4 goede slaapkamers terug te vinden die allen een goede afmeting 

hebben.  

De omliggende tuin, gelegen op het zuidwesten is mooi aangeplant en geniet van groot 

terras direct aan het water. Aan de voorzijde is er een oprit met dubbele parkeergelegenheid 

en aangrenzend de zeer ruim bemeten garage van ca.23 m2. Kortom; Een unieke woning, 

prachtige ligging in een fijne woonomgeving. 

De woning is volledig geïsoleerd, voorzien van dubbele beglazing en verwarming en warmwater is 

d.m.v. cv combiketel. Bouwjaar van de woning is 1998. Perceeloppervlakte 379 m2 Inhoud ca.694 

m2 en Woonoppervlakte ca. 187m2.
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Begane grond

Ruime entree met voldoende mogelijkheid voor de garderobe. De toiletruimte 

is geheel betegeld en voorzien van een hangend toilet en wastafel. Vanuit de 

hal is er tevens toegang tot de garage die maar liefst ca.23 m2 groot is. Deze 

goede ruimte is voorzien van elektra, water en verwarming. De mogelijkheid 

bestaat om de garage te verbouwen naar een extra kamer.

Via de hal is er toegang tot de living van de woning. Deze prachtige ruimte 

(in totaal woonkamer en keuken (ca.62 m2) heeft een zeer prettige verdeling 

van de ruimte. De grote half ronde glas pui in de woonkamer maakt het 

geheel uniek! Daarnaast betrekt deze prachtige glas pui de tuin bij de woning, 

een zeer fijne beleving van de directe omgeving. Bij de zithoek is een mooie 

openhaard aanwezig. 
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De keukenruimte is aan de achterzijde gesitueerd en voorzien van complete 

hoekkeuken met inbouwapparatuur. In deze goede ruimte is eveneens 

veel daglicht aanwezig. De hoekkeuken is voorzien van koeler, vriezer, 

vaatwasmachine, magnetron, kookplaat en wasemkap. Vanuit de keuken is er 

tevens toegang naar het houten terras.
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Verdieping

Via een zeer fraai trappenhuis komt u op de overloop met toegang tot 2 

slaapkamers en badkamer. Deze ruime slaapkamers zijn ca.15.7 m2 en 13 m2 

groot. Beide slaapkamers zijn voorzien van een mooie laminaatvloer en van 

een kastenwand.

De ruim opgezette badkamer is voorzien van inloopdouche, tweede hangend 

toilet en groot wastafelmeubel. 
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Tweede verdieping

Ook hier spreken we van een lichte en prettige overloop die eveneens ruim 

van opzet is en toegang geeft tot slaapkamer 3 en 4 van de woning. De was-/

stookruimte is ook via de overloop bereikbaar waar de cv combiketel is 

geplaatst (2008). Tevens is hier de wasmachine en droger aansluiting aanwezig. 

De slaapkamers zijn ca.15.7 m2 en 13 m2 groot en beide wederom goed 

afgewerkt en voorzien van identieke laminaatvloer. 
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Tuin

Prachtige tuin die omsloten is door veel groen. Een zeer fijn en groot 

(ca.65m2) hardhouten terras is gelegen op het zuidwesten waardoor het hier 

prettig verblijven is. Tevens is er in de tuin nog een 2e groot terras aanwezig. 

De tuin is verder mooi en fraai aangeplant en verder deels voorzien van 

sierbestrating. In deze tuin heeft u volop privacy en kunt de gehele dag tot in 

de avond van de zon genieten.
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Interieur

Verlichting, te weten:

- Inbouwspots/dimmers x

- Opbouwspots/lampen/dimmers x

- Losse (hang)lampen x

- Plafondlamp x

- Verlichting keuken x

- Plafond armaturen in kamer, gang en 

slaapkamers
x

- Overige plafond armaturen x

(Losse) kasten, legplanken, te weten:

- 1e verdieping 2 vaste schuifdeurkasten x

- Garage 1 losse kast x

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten:

- Gordijnrails x

- Gordijnen x

- Overgordijnen x

- Vitrages x

- Rolgordijnen x

- Lamellen x

- Jaloezieën x

- (Losse) horren/rolhorren x

- Berging garage planken x

- Meterkast planken x

Vloerdecoratie, te weten:

- Vloerbedekking x

- Parketvloer x

- Houten vloer(delen) x

- Laminaat x

- Plavuizen x

- Marmervloer x

Voorzet) openhaard met toebehoren x

Allesbrander x

Houtkachel x

Gas)kachels x

Designradiator(en) x

Radiatorafwerking x

Overige, te weten:

- Eventueel restant openhaardhout x

- Washok 2 losse kasten x

Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) x
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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

- Koffiezetapparaat x

Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren:

- Toilet x

- Toiletrolhouder x

- Toiletborstel(houder) x

- Fontein 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

Exterieur/Installaties/Veiligheid/Energiebesparing

Schotel/antenne x

Brievenbus x

(Voordeur)bel x
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Alarminstallatie x

(Veiligheids)sloten en overige inbraakpre-

ventie
x

Rookmelders x

Screens/rolluiken x

CV met toebehoren x

(Klok)thermostaat x

Warmwatervoorziening, te weten:

- Via CV-installatie x

- Boiler x

- Close-in boiler x

- Geiser x

Mechanische ventilatie x

Luchtbehandeling x

Airconditioning met toebehoren (aantal: .....) x

Telefoonaansluiting/internetaansluiting x

Veiligheidsschakelaar wasautomaat x

Waterslot wasautomaat x

Zonnepanelen x

Tuin

Tuinaanleg/bestrating x

Beplanting x

Buitenverlichting x

Vlaggenmast(houder) x

Tuinset bestaande uit tafel en 2 banken 

(beton)
x

CV/geiser/boiler x

Keuken/tuin/kozijnen x

Intelligente thermostaten e.d. x

Stadsverwarming x

Zonnepanelen x
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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
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Eerste verdieping
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Tweede verdieping



Bijzonderheden
- Unieke woning met veel mooie en unieke aspecten;

- Bijzondere architectuur met veel glaspuien;

- Dubbele parkeerplaats op eigen terrein en zeer ruime interne garage;

- De mogelijkheid bestaat om de garage te verbouwen naar een extra kamer

- 4 royale slaapkamers; 

- Zeer prettige omsloten tuin met hardhouten terras aan het water!

- Goede locatie in de wijk Zenderpark! 



Johann Knoopstraat 40, IJsselstein

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

“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 autovrij.  

U kunt hier heerlijk winkelen en er zijn vele horeca gelegenheden 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 prachtige woon- en werkomgeving centraal gelegen in  

Nederland!



Wij zijn een jong, 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

Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend

Van Oord Makelaardij
Benschopperstraat 35

3401 DG IJSSELSTEIN UT

Direct contact

Telefoon: 030 - 68 68 280

info@vanoordmakelaardij.nl


