
Sfeervolle en  
karakteristieke jaren 
‘30 woning!

Merwedekade 236 
Utrecht
€ 539.000,- k.k.



Bouw

Soort woning Tussenwoning

Bouwjaar 1934

Soort dak Zadeldak

Isolatie Gedeeltelijk geïsoleerd 

Locatie

Woonoppervlakte 126 m²

Perceeloppervlakte 128 m²

Inhoud 450m3

Aantal kamers 5

Aantal badkamers 1

Aantal woonlagen 3

Voorzieningen

Verwarming cv combiketel en sfeerhaard

Warm water cv combiketel

Tuin Achtertuin en voortuin

Parkeergelegenheid Openbaar parkeren

Berging Berging(vrijstaand steen)

Bijzonderheden

Sfeervolle jaren dertig woning met originele details.

Ligging

Mooie en rustige locatie in het centraal gelegen rivierenwijk.

Merwedekade 236Kenmerken



Mooie karakteristieke woning gelegen in 
een heerlijke woonwijk!
Wanneer je opzoek bent naar een sfeervolle jaren ‘30 woning, die op een rustige locatie 

aan Merwedeplantsoen en aan het Merwekanaal gelegen is ben je van harte welkom! 

De woning is voorzien van diverse originele details, ruime kamers, moderne inbouwkeuken 

en mooie badkamer. De fijne achtertuin is zonnige, voorzien van groot terras, 

bloemborders en grote stenen schuur.

De Merwedekade is een autoluwe en eenrichtingsverkeer straat met aan de voorzijde veel 

groen, gratis parkeermogelijkheden en een speelveldje. Voor de mensen buiten de stad: 

“de Rivierenwijk is een heerlijke woonwijk!” Op ca.10 fietsminuten is het hart van de oude 

binnenstad bereikbaar evenals het centraal station. Daarnaast is er in de afgelopen jaren 

het nieuwe NS station Vaartsche Rijn gerealiseerd aan de Oosterkade en bij Rotsoord zijn 

er vele leuke restaurantjes bij gekomen die allemaal op loopafstand zijn. Boodschappen 

doe je in het winkelcentrum Smaragdplein, aan de Rijnlaan en ’t Goylaan met een grote 

verscheidenheid aan winkels. 

Deze leuke woning is goed onderhouden en voorzien van dakisolatie, dubbelglas en de 

kruipruimte is geïsoleerd. Dit fijne familiehuis heeft een woonoppervlakte van ca.126m², 

inhoud van ca.450m³, perceeloppervlakte van 128m² en is gebouwd in 1934.
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Begane grond 

Tochtportaal met origineel terrazzovloer en glas-in-lood. Hal met vernieuwde 

toiletruimte (2018), kelderkast, trapopgang en toegang naar de woonkamer. 

De sfeervolle en gezellige woonkamer heeft aan de voorzijde een erker met 

vrij uitzicht op het groen van het Merwedeplantsoen, een prachtige sfeerhaard 

(gas) met een gesloten aan/ afvoersysteem, een parketvloer en aan de 

achterzijde een schuifpui naar de tuin. Aansluitend aan de achterzijde is de half 

open keuken gesitueerd. Deze keuken is voorzien van een moderne L-vormige 

inbouwkeuken van het merk Miele met de volgende inbouwapparatuur: gas 

kookplaat, rvs schouwkap, vaatwasser, koelkast, hete lucht oven met magnetron 

en close-in-boiler voor het warme water.
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“Authentieke kenmerken die in 
de smaak vallen.”
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“Fijne keuken!”
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Tuin

De fijne achtertuin is zonnige, voorzien van een groot terras met elektrische 

zonnescherm, leuke bloemborders en heeft een grote stenen schuur over 

de gehele breedte van de achtertuin. Via de schuur is er toegang naar een 

achterom.



“Lekker buiten zitten”
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Eerste verdieping

Overloop, een drietal ruime en in grootte variërende slaapkamers, waarvan 

twee met vaste kastruimte en een leuk uitzicht op het Merwedeplantsoen 

en het Merwedekanaal. De mooie en luxe badkamer is in 2018 vernieuwd 

en voorzien van wastafelmeubel met dubbele wastafel, vloerverwarming, 

inloopdouche, hangend toilet en design radiator.
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Tweede verdieping

Vaste trap naar ruime voorzolder met groot dakraam, opstel plaats voor 

de cv combiketel (2012), mechanische ventilatie (2018) en wasmachine-

aansluiting. De mogelijkheid bestaat om hier een extra kamer te maken. 

De vierde slaapkamer aan de voorzijde is ruim en voorzien van een groot 

dakkapel. Tevens is er een bergzolder aanwezig.
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Interieur

Verlichting, te weten:

- Inbouwspots/dimmers  x

- Opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers  x  

- Losse (hang)lampen x

(Losse) kasten, legplanken, te weten:

- Vaste kasten x

- Losse kasten 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 (badkamer) x   

- Schilderij ophangsysteem x

Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) x

Keuken (inbouw) apparatuur, te weten

-Gasstel x  

-Combimagnetron x  

-Afzuigkap x

-Vaatwasser x

-Koelkast x

-Afzuigkap x

Sanitair/sauna
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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 lease-
contract. Zo ja, neemt verkoper de zaak mee 
of moet het betreffende contract worden 
overgenomen? 

Blijf
t a

ch
ter

Gaat
 m

ee

Te
r o

ver
na

me

N.v.t
.

Badkamer en sanitair met de volgende toebehoren

-Toiletaccessoires x

-Badmeubel 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  

Isolatievoorzieningen (voorzetramen/radiatorfolie etc.), te weten:

Telefoonaansluiting/internetaansluiting x

Veiligheidsschakelaar wasautomaat x  

Waterslot wasautomaat x

Zonnepanelen x

Oplaadpunt elektrische auto x

Tuin

Inrichting

Tuinaanleg/bestrating x  

Beplanting x  

Tuinset (tafel, stoelen, bank, voetenbankje, 

kussens)
 x  

Verlichting/installaties

Blijf
t a

ch
ter

Blijf
t a

ch
ter

Gaat
 m

ee

N.v.t
.

Te
r o

ver
na

me

Gaat
 m

ee

N.v.t
.

Te
r o

ver
na

me

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  
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Begane grond



Vliering

Berging
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Eerste verdieping



Tweede verdieping
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Bijzonderheden
 - Sfeervolle jaren dertig woning met originele details;

 - Fraai uitzicht over groen en waterwegen;

 - Ruime slaapkamers;

 - Mooie luxe badkamer (2018);

 - Zeer fijn familiehuis met fijne tuin;

 - Op een mooie en rustige locatie gelegen!



Kadastrale kaart



Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend

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

Noëlle Ockhuizen


