
Specialisten in Landelijk en Bijzonder Wonen

Woonboerderij  
met hoogstamboomgaard 
en B&B/vakantiehuis

Rijnstraat 1
te Eck en Wiel



5
4342

7

Kennismaking

Indeling

Bouwkundige gegevens Plattegronden

Kenmerken

3 4
Eck en Wiel

2



Een prachtige voorgevel siert deze perfect onderhouden 

woonboerderij uit 1917. Vroeger werd alleen het voorhuis 

bewoond en in de deel het vee gehouden. Het vee is verleden 

tijd, maar de sfeer van vroeger is hier altijd bewaard gebleven. 

Tussen 2006 en 2014 is de boerderij met liefde en aandacht 

voor kwaliteit gerenoveerd. Feitelijk zijn het nu twee separate 

woningen. Met dat verschil dat de woning achter nu wordt 

gebruikt als B&B met de passende naam De Bloesemgaard. 

Met drie slaapkamers en een prachtige gemeenschappelijke 

ruimte in de voormalige deel. Kijk vooral ook op de website. 

Bij het oprijden van het erf wordt duidelijk dat deze boerderij 

talloze mogelijkheden biedt. Denk hierbij aan mantelzorg, of (in 

samenspraak met de gemeente) aan dubbele bewoning.

Voorhuis en achterhuis
Na de renovatie is het voorhuis eigentijds ingericht met een 

nieuwe entreehal, een ruime en sfeervolle woonkeuken -let op 

het prachtige tegelwerk- en een royale en lichte woonkamer met 

authentieke schouwen. Openslaande deuren vanuit de keuken 

geven toegang tot een royaal, omsloten terras. Ideaal zijn de 

bijkeuken en het kantoor op de grens van voor- en achterhuis. De 

verdieping van het voorhuis telt drie volwaardige slaapkamers, 

elk met dakkapel, en een riante en complete badkamer. 

Het achterhuis heeft een eigen entree met toilet en eigen 

trapopgang. De voormalige deel, met authentieke gebinten, is 

nu een grote leefruimte met open keuken voor de B&B-gasten. 

Openslaande deuren bieden toegang tot het terras en de tuin 

erachter. De verdieping van het achterhuis telt drie ruime 

kamers, elk met een eigen badkamer. Het voor- en achterhuis zijn 

onderling bereikbaar via een tussendeur in de bijkeuken.

Tuin met schuur en hoogstamboomgaard
Al vanaf de Rijnstraat ziet u de ruimtelijke en vrije ligging 

van deze boerderij met links de brede oprit met daarachter 

de grote schuur die in 2016 is bijgebouwd. Ook de veranda 

naast de woning is een sieraad. Verder is er achter de woning 

een groot (eigen) terras voor de gasten, met daarnaast een 

kleinere schuur met overkapping. Prachtig is natuurlijk ook 

de hoogstamboomgaard met oude fruitbomen. U woont hier 

vrij, maar zeker niet afgelegen. Want het dorp Eck en Wiel ligt 

centraal in Midden-Nederland. Dichtbij Tiel en Culemborg, 

beiden met NS-station, en op maar 10 minuten van de A15.  

Naar Nijmegen, Den Bosch of Utrecht? U bent er zo. 

Woonboerderij 
met B&B/vakantiehuis

Rijnstraat 1 te Eck en Wiel

€ 1.300.000,- k.k.

De nostalgie van 
vroeger tijden
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https://www.youtube.com/watch?v=biE5ym3feuQ
https://www.benbdebloesemgaard.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=biE5ym3feuQ


Eck en Wiel komt voort uit de twee voormalige dorpen Eck en 

Wiel. Eck is het oudste en wordt al in 953 genoemd. Wiel wordt 

in 1349 voor het eerst genoemd. De naam Wiel is waarschijnlijk 

gelieerd aan een binnenwater ontstaan na een dijkdoorbraak. 

Eck en Wiel ligt prachtig aan de oever van de Nederrijn die 

tevens de grens tussen Gelderland en Utrecht markeert. Er vaart 

een veer naar de overkant, naar het dorp Amerongen. 

Omringd door water
Het water van de Nederrijn bepaalt niet alleen de grens tussen 

Gelderland en Utrecht, het is ook de scheiding tussen de 

Utrechtse Heuvelrug aan de noordzijde en de Betuwe aan de 

zuidkant. Eck en Wiel en dorpen als Maurik, Ingen en Lienden 

liggen landelijk met rondom de Nederrijn, het Amsterdams 

Rijnkanaal en, meer naar het zuiden, de Waal. Het gebied 

biedt hierdoor volop kleinschalige recreatie voor rustzoekers, 

watersporters, wandelaars en fietsers. Ondanks die ruimte en 

rust zijn de verbindingen met tal van steden in de omgeving 

uitstekend. Het is die combinatie die het wonen hier geweldig 

maakt.

Landelijk met ‘de stad’ dichtbij
Eck en Wiel is een klein en gemoedelijk dorp met ruim 1.600 

inwoners. In het dorp is een basisschool, een dorpshuis en een 

mooie, grote supermarkt. Voor meer winkels is het regionale 

winkelcentrum Lienden om de hoek. En om lekker te shoppen 

liggen Tiel en Veenendaal dichtbij. Of wat verder: Den Bosch, 

Nijmegen en Utrecht.

Eck en Wiel

Landelijk en ruim wonen 
met grote plaatsen nabij
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Kenmerken
Aanvaarding In overleg

Soort woonhuis Woonboerderij met momenteel B&B/vakantiehuis

Bouwvorm Bestaande bouw

Bouwjaar 1917, gerenoveerd tussen 2006 en 2014: bouwjaar schuur 2016.

Ligging  Net buiten het dorp Eck en Wiel, op fietsafstand van supermarkt en  

basisschool.

Bereikbaarheid  Eck en Wiel ligt landelijk maar toch heel centraal. Met 10 autominuten 

is de A15 bereikbaar en op een kwartiertje Tiel en Culemborg, beiden 

met NS-station. In 30 á 45 minuten staat u in hartje Nijmegen, Arnhem, 

Utrecht of Den Bosch.

Gebruiksoppervlakte wonen 360 m²

Gebruiksoppervlakte overige inpandige ruimte 59 m²

Gebruiksoppervlakte gebouwgebonden buitenruimte 26 m²

Gebruiksoppervlakte externe bergruimte 152 m²

Inhoud 1634 m³ 

Perceeloppervlakte circa 6.981 m²

Aantal kamers 9 kamers, waarvan 6 slaapkamers

Aantal badkamers 4

Aantal verdiepingen 2 + zolder

Unique buying reasons (UBR) •  Fraaie authentieke woonboerderij, tussen 2006 en 2014 volledig 

gerenoveerd.

 •  Voorzien van isolerende voorzieningen, zonneboiler en zonnepanelen. 

Hierdoor is een comfortabele, duurzame woonboerderij ontstaan.

 •  Met voorhuis als woongedeelte en achterhuis als B&B met daarin drie 

kamers met eigen badkamer en een gezamenlijke woonkamer met 

open keuken en openslaande deuren naar terras met overkapping. Ook 

geschikt voor groepen.

 •  In 2016 is de royale schuur met bergzolder bijgebouwd. De oprit biedt 

ruimte aan meerdere auto’s. 

 •  Tuin met terrassen en prachtige hoogstamboomgaard.

 •  Landelijk en toch centraal met grote steden goed aan te rijden. Op 

fietsafstand zowel dagelijkse voorzieningen en mogelijkheden voor 

recreatie.
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Globale gegevens 
Voorhuis

Begane grond  Zijentree, bijkeuken, (werk)kamer, tussenhal met toilet en trapopgang, 

woonkeuken en woonkamer. 

Eerste verdieping Overloop, drie ruime slaapkamers en badkamer. 

Tweede verdieping Vlizotrap naar zolderruimte.

 Het voor- en achterhuis zijn verbonden middels een tussendeur.

Achterhuis

Begane grond  Achterentree met technische ruimte, toilet en trapopgang en ruime 

woonkamer met open keuken. 

Eerste verdieping Overloop, drie slaapkamers met eigen badkamer en (slaap)zolder.

Tuin  Ruime oprit, fraaie authentieke veranda, royale vrijstaande schuur,  

hoogstamboomgaard en berging met overkapping.
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Zijentree 
Vanaf het brede grindpad naast de woning ziet u de eerste 

entree langszij. De nostalgische entreehal met authentieke 

schouw met servieskastje (bouwjaar 1917) biedt toegang tot de 

kelder die overigens momenteel niet in gebruik is. In deze ruimte 

verder de meterkast.

Indeling voorhuis

Begane grond
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Woonkamer
Aan de buitenkant, in de voorgevel, ziet u de voormalige voordeur, 

want voorheen was hier de oorspronkelijk hoofd-entree. Na een 

verbouwing is er een lichte en ruime living ontstaan. Een sfeervolle 

ruimte met balkenplafond en twee hardstenen schouwen met 

houtkachel (linker nog in gebruik). De rechter schouw die vroeger 

in de ‘mooie kamer’ stond, is fraai gedecoreerd. Ramen aan drie 

zijden (voorzien van fraaie buitenluiken) en bovenlichten zorgen 

voor mooi binnenvallend daglicht.
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Woonkeuken
Heerlijke woonkeuken die de sfeer van vroeger tijden uitademt. 

Fraaie vloer, met vloerverwarming, dankzij authentieke 

vloertegels uit de hal in combinatie met daarbij passende 

nieuwe tegels. De prachtige uitstraling is ook mede te 

danken aan de backsplash van Portugese castello’s en het 

robuuste werkblad van Braziliaans graniet. De keuken heeft 

een hoekopstelling met inbouwapparatuur, waaronder een 

groot Boretti-fornuis, vaatwasmachine, koel-/vriescombi en 

spoelbak. Echt fijn zijn de openslaande deuren naar het terras.
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Tussenhal
Een tussenruimte, met toegang tot het toilet, markeert de ruimte 

tussen de entreehal en het woongedeelte. Hier de trapopgang 

naar de verdieping van het voorhuis en de toegangsdeuren naar de 

woonkamer (glas-in-lood) en woonkeuken. 

Bijkeuken
Achter de hal ziet u de royale bijkeuken met vaste kast met pantry, 

wasmachineaansluiting en tussendeur naar het achterhuis, dat nu in 

gebruik is als B&B.

Kantoor
De kantoor-/werkkamer met vast bureau, bevindt zich op de grens 

tussen voorhuis en achterhuis.
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Overloop
De ruime overloop biedt toegang tot de drie slaapkamers en de 

badkamer.

Eerste verdieping

Indeling voorhuis
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Drie ruime slaapkamers
Aan de voorzijde van de woning zijn twee slaapkamers 

gesitueerd, met uitzicht naar de molen en het kerkje van 

Maurik. Beide slaapkamers hebben een (slaap)zoldertje en een 

dakkapel. De hoofdslaapkamer biedt royale ruimte, mede door 

een dakkapel. Deze kamer is voorzien van een inbouwkast.
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Badkamer 
Fijne en ruime badkamer, eveneens met dakkapel, compleet 

met dubbel wastafelmeubel, zwevend toilet, lig-/hoekbad en 

royale douche. 
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Bergzolder
Bereikbaar met vlizotrap vanaf de overloop.
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Achterentree
De entree van de B&B/het vakantiehuis is aan de achterzijde 

van de woonboerderij. Hier een toilet met fonteintje, een 

garderobenis, technische ruimte en de trapopgang naar de 

verdieping van het achterhuis.

Indeling achterhuis

Begane grond
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Living met keuken
In de voormalige deel, waar vroeger het vee stond (hoogte 

circa 3.20 meter), is nu een open living gerealiseerd. 

Met keuken voorzien van complete keukenopstelling 

met inbouwapparatuur. Prachtig is de authentieke 

gebintenconstructie die nog prominent in het zicht is. Maar let 

ook op de fraaie plavuizenvloer en de houtkachel die garant 

staat voor sfeer en warmte. De openslaande deuren naar het 

terras zijn natuurlijk heerlijk.
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Drie slaapkamers en drie badkamers
Het achterhuis wordt volledig benut. Er zijn op de voormalige 

hooizolder een overloop en, naast elkaar, drie vergelijkbare 

slaapkamers gemaakt. Alle drie met hoge nok en Velux-

dakraam én met een eigen badkamer voorzien van douche, 

wastafelmeubel en toilet. Voor extra logees is er nog een 

(slaap)zolder. Elke kamer heeft een eigen Honeywell 

thermostaat.

Indeling achterhuis

Eerste verdieping
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Tuin voorzijde
Oprit met alle ruime voor meerdere auto’s en, aan de 

rechterzijde, de veranda aangebouwd aan de woonboerderij. 

Voor de woning ligt een gazon, langs de erfgrens omheind door 

een gietijzeren hekwerk.

Vrijstaande schuur 
Aan het einde van het grindpad ziet u de grote vrijstaande 

schuur. Degelijk gebouwd in 2016, met vaste trap naar de 

(berg)zolder met hooiluik. Hier heeft u alle ruimte voor hobby’s 

en opslag.

Buiten

Terras achter het achterhuis
Groot terras met daarbij een houten berging met overkapping.

Hoogstamboomgaard 
De tuin bestaat grotendeels uit gazon en een 

hoogstamboomgaard met oude kersenbomen en verder, 

pruimen-, appel- en walnootbomen. Beregening middels 

druppelslangen. 
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Bouwkundige gegevens
Structuur  Het woonhuis bestaat uit een rechthoekige hoofdmassa met twee 

bouwlagen en zolder onder mansardekap.

Fundering De woning is gefundeerd ‘op staal’ (harde grondslag).

Vloeren  De vloeren op de begane grond zijn van beton en voorzien van isolatie, de 

verdiepingsvloeren zijn van hout.

Gevels en binnenmuren  De gevels zijn deels opgetrokken in gemetselde steensmuren, welke aan 

de binnenzijde zijn voorzien van geïsoleerde voorzetwanden.

Kap De geïsoleerde kap is gedekt met keramische Mulden pannen. 

Ramen, deuren en kozijnen  De kozijnen en ramen zijn bezet met dubbele beglazing (HR++) en deels 

van hard hout en deels van kunststof. De buitenluiken zijn van aluminium.

Installaties en voorzieningen  De verwarming is voor het voor- en achterhuis gesplitst. Het voorhuis 

is voorzien van een cv-installatie (Intergas, bouwjaar 2019) en een 

houtkachel als sfeerverwarming. De woonkeuken, tussenhal en toilet 

zijn voorzien van vloerverwarming. Warm water geschiedt middels een 

zonneboiler; in de woonkeuken (voorhuis) is een elektrische (plint)

boiler aanwezig. Het achterhuis is voorzien van een eigen cv-installatie 

(Nefit Topline CW6, bouwjaar 2014). Bij de verbouwing is alle elektra en 

bedrading vernieuwd. In 2016 zijn er 22 zonnepanelen aangebracht.

Isolatie  Het woonhuis beschikt over vloer-, gevel- en dakisolatie. Tevens is het 

huis voorzien van dubbele beglazing (HR++).

Vrijstaande schuur  Gebouwd in 2016, voorzien van een betonnen vloer, (geïsoleerde) 

borstwering en gevels (gepotdekseld), geïsoleerde kap, bedekt met 

keramische pannen. Voorzien van water en elektra. 

Bouwkundige staat en staat van onderhoud  Het oorspronkelijke woonhuis is in 1917 gebouwd volgens de toenmalige, 

geldende bouwregelgeving en verkeert in een goede bouwkundige staat 

en goede staat van onderhoud.

  De beoordeling van de bouwkundige staat en staat van onderhoud geldt 

op basis van visuele waarnemingen, gerelateerd aan de ouderdom van het 

object. Een uitgebreide bouwkundige opname valt nadrukkelijk buiten het 

kader van deze brochure. Dit behoort eventueel tot de onderzoeksplicht 

van kandidaat-kopers. Indien u een bouwkundige inspectie wilt laten 

uitvoeren, kunt u hiervoor met De Landerije een afzonderlijke afspraak 

maken.

Nutsvoorzieningen  De woning is aangesloten op aardgas, water, elektra, riolering, telefoon en 

glasvezel.
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Kadaster
Kadastraal bekend gemeente Eck en Wiel, sectie D, nummers 1173 en 1174 (beide gedeeltelijk), groot circa 6.981 m².  

Het perceel dient nog kadastraal gesplitst en ingemeten te worden. De achtergelegen percelen blijven in gebruik als boomkwekerij.

Kadastrale kaart

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 15 mei 2022
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht

Perceelnummer

Huisnummer

Vastgestelde kadastrale grens

Voorlopige kadastrale grens

Administratieve kadastrale grens

Bebouwing

12345
25

Schaal 1: 2000

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Eck en Wiel
D
1174

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

Uw referentie: Rijnstraat 1 E&W



Plattegronden

Begane grond 
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Plattegronden

Eerste verdieping
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Plattegronden

Tweede verdieping
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Plattegronden

Kelder en berging
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Plattegronden

Garage begane grond en vliering
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Bestemming
Het object valt als onderdeel van de gebouwde omgeving 

onder het vigerende bestemmingsplan. Het is raadzaam 

om bij de desbetreffende gemeente informatie in te winnen 

over eventuele door u voorgenomen (ver)bouwplannen en 

eventueel geplande ontwikkelingen op het gebied van de 

ruimtelijke ordening: gemeente Buren, De Wetering 1, 

4021 VZ Maurik, tel. 14 0344, e-mail gemeente@buren.nl, 

internet buren.nl.

Bezichtiging
Bezichtigingen vinden uitsluitend plaats in overleg met De 

Landerije. Na de bezichtiging stellen wij het op prijs binnen 

enkele dagen de reactie van u of uw NVM-aankoopmakelaar 

te mogen vernemen, zodat wij de eigenaar over de uitkomst 

kunnen informeren.

Algemeen

Bankgarantie of waarborgsom
Zodra er sprake is van een definitieve koopovereenkomst (de 

vervaldatum van de ontbindende voorwaarde(n)), wordt van 

de koper een bankgarantie c.q. waarborgsom verlangd ad 10% 

van de koopsom.

Disclaimer
Deze brochure is met grote zorg samengesteld. Desondanks 

kunnen geen garanties gegeven worden met betrekking tot de 

volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie in deze 

brochure. De Landerije en diens opdrachtgever kunnen niet 

aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze informatie 

of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Aan de gegevens, 

zoals die in deze brochure worden weergegeven, kunnen 

derhalve geen rechten worden ontleend. © De Landerije.

Interesse? 
Neem contact op met:
Hilde Kuus
Register Makelaar - Register Taxateur

h.kuus@landerije.nl

088-0044244
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