
Heenpolderplantsoen 14
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Heenpolderplantsoen 14

Vraagprijs

€ 525.000,- k.k.

0182-239222 | info@blauwmakelaars.nl

blauwmakelaars.nl



Kenmerken

& specificaties

Bouwjaar:

1992




Soort:


eengezinswoning




kamers:

4




Inhoud:

475 m³




Woonoppervlakte:


149 m²




Perceeloppervlakte:

217 m²




Overige inpandige ruimte:


15 m²




Gebouwgebonden buitenruimte:

18 m²




Externe bergruimte:


-




Verwarming:

c.v.-ketel, open haard



Omschrijving
Op wat een mooi plekje ligt deze goed onderhouden eengezinswoning. De woorden 'polder' en 
'plantsoen' staan niet voor niets in deze straatnaam vermeld. Om en nabij de locatie waar deze 
eengezinswoning ligt is namelijk veel groen te vinden. Allereerst direct voor de deur het 
plantsoen, en op vijf minuten lopen het Steinse Groen. En dan hebben we het alleen nog maar 
over de locatie. De woning is ook zeker het benoemen waard. Het betreft een tweelaagse 
hoekeengezinswoning met parkeerplaats voor de deur én een garage, een woonkamer en open 
keuken op de begane grond en drie ruime slaapkamers en de badkamer op de eerste 
verdieping. Naast de zonnige tuin zijn er ook twee balkons aanwezig, altijd een plekje in de zon 
dus!




De woning is gelegen aan een autoluwe (doodlopende) straat in de wijk Goverwelle, een 
kindvriendelijke woonwijk met alle voorzieningen in de buurt. Zo liggen het winkelcentrum, het 
station en recreatiegebieden Goudse Hout, Steinse Groen en het Reeuwijkse Plassengebied in de 
directe nabijheid. Shoppen, een hapje eten of een terrasje pakken? De historische binnenstad 
van Gouda bevindt zich op 10 minuten fietsen.




Bewoners vertellen:

26 jaar geleden zijn we hier komen wonen met onze 2 kids. 

Toen we de eerste keer kwamen kijken waren we meteen verkocht door de grote woonkamer 
en ruime slaapkamers. En ook de ligging van het huis aan het plantsoen is ideaal. De kinderen 
hebben hier toen ze klein waren heel veel kunnen buiten spelen zonder last te hebben van het 
doorgaand autoverkeer. Ook bewaren we mooie herinneringen aan de vele avonden dat ze op 
het grasveld hebben gevoetbald samen met andere kinderen uit de buurt. 




Voor ons werk lag de woning perfect. Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Amsterdam zijn met het 
OV makkelijk te bereiken. Het NS station ligt op 5 minuten fietsen van de woning.

In onze vrije tijd hebben we veel gewandeld en gefietst in de directe nabijheid van de woning.




De kinderen zijn al enige tijd het huis uit en wij hebben besloten een nieuw avontuur aan te 
gaan. We gaan richting het zuiden van het land waar we een huis laten bouwen. 

We hopen dat de nieuwe bewoners met net zoveel plezier hier wonen als wij hebben gedaan.






Indeling

Begane grond:

Voortuin met eigen parkeerplaats, overkapping en via een loopdeur en garagedeur toegang tot 
de garage. Entree/hal met tevens van binnenuit toegang tot de garage en toegang tot de 
meterkast, het toilet v.v. wandcloset en fonteintje en de woonkamer. De woonkamer loopt over 
de gehele breedte van bijna 9 (!) meter, waardoor er een enorme ruimte in de living is. Door het 
plaatsen van een wand is er eenvoudig een extra kamer in de woonkamer te creëren, ideaal als 
werkkamer of speelruimte voor de kids. Verder is de woonkamer voorzien van een 
houtgestookte open haard en een wenteltrap naar de eerste verdieping. In de woonkamer en 
hal ligt een fraaie houten vloer. Aan de voorzijdew bevindt zich de halfopen keuken. De keuken 
hal ligt een fraaie houten vloer. Aan de voorzijdew bevindt zich de halfopen keuken. De keuken 



is speels ingericht en beschikt over een vierpits keramische kookplaat, een afzuigkap, een
combi-stoomoven, een koel-vriescombinatie en een vaatwasser. Door de diverse
aanrechtbladen en de onder- én bovenkastjes is er veel werk- en bergruimte. Als kers op de
taart is er voldoende plek voor een bar of zitje.

Vanuit de woonkamer toegang tot de achtertuin. De tuin is gelegen op het oosten, ideaal voor
de ochtend- en middagzon. De tuin is sfeervol ingericht met twee speelse terrassen, een gazon
en diverse groenblijvende planten. Verder is de tuin grotendeels omheind met een schutting en
is er een achterom.




Eerste verdieping:

Overloop, tussenhal met twee grote vaste kasten. Vanuit de tussenhal toegang tot drie
(voorheen vijf) slaapkamers en de badkamer. Alle drie de slaapkamers zijn ruim van formaat,
waarbij de diepste slaapkamer toegang geeft tot het aan de voorzijde gelegen balkon. Het
tweede balkon is via de tussenhal toegankelijk. De slaapkamers kunnen eenvoudig
teruggebracht worden tot de oorspronkelijke vijf slaapkamers. De badkamer (2010), gelegen aan
de voorzijde, is voorzien van een grote inloopdouche, een dubbele wastafel, een tweede toilet,
een designradiator en de wasmachine-aansluiting. Via de badkamer toegang tot een vaste kast
met daarin de CV-ketel (2009) en mechanische ventilatie-unit. De badkamer is in moderne
kleuren uitgevoerd en voorzien van een verlaagd plafond met inbouwspots.




Bijzonderheden:

- Bouwjaar: ca. 1992

- Woonoppervlak: ca. 149 m2

- Gelegen op eigen grond

- Tuin op het oosten

- Volledig geïsoleerd

- Parkeerplaats voor de deur én garage

- Folie gevel is vervangen door onderhoudsvrije folie ( in 2019)

- Buitenschilderwerk in 2022 gedaan

- Gevels geïmpregneerd in 2022

- Dakbedekking in 2008 vervangen

- Gelegen in Goverwelle

- Oplevering in overleg






Gebruiksoppervlakte woningen: 

De Meetinstructie is gebaseerd op de NEN2580. De Meetinstructie is bedoeld om een meer
eenduidige manier van meten toe te passen voor het geven van een indicatie van de
gebruiksoppervlakte. De Meetinstructie sluit verschillen in meetuitkomsten niet volledig uit, door
bijvoorbeeld interpretatieverschillen, afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren van de
meting.



Alle verstrekte informatie moet beschouwd worden als een uitnodiging tot het doen van een























Plattegrond



Kadastrale kaart



Locatie

op de kaart



Blijft achter Gaat mee Ter overname

Woning - Interieur

(Voorzet) openhaard met toebehoren X

Designradiator(en) X

Radiatorafwerking X

Verlichting, te weten

 - inbouwspots/dimmers X

 - opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers X

 - losse (hang)lampen X

 - Plafondlamp garage, spotje boven trapgat X

 - Verlichting boven wastafels badkamer X

 

(Losse)kasten, legplanken, te weten

 - Kasten in hal, woonkamer, slaapkamers, garage X

 - Vaste kasten overloop, wandrek garage X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - rolgordijnen X

 - lamellen X

 - jaloezieën X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - parketvloer X

 - Vinyl keuken X

 - vinyl bovenverdieping X

 

Overig, te weten

 - Sipegel hal X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - kookplaat X

 - afzuigkap X

 - oven X

 - koel-vriescombinatie X

 - vaatwasser X

 - koffiezetapparaat X

Lijst van zaken



Blijft achter Gaat mee Ter overname

 

Keukenaccessoires, te weten

 - Ophangrekje X

 - Zeepdispenser X

 

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 - fontein X

 - Spiegel X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - douche (cabine/scherm) X

 - wastafel X

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 - Vrijhangende kast naast wastafels X

 - Plank en spiegels X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/
energiebesparing

(Voordeur)bel X

(Veiligheids)sloten en overige inbraakpreventie X

Rookmelders X

(Klok)thermostaat X

Telefoonaansluiting/internetaansluiting X

Warmwatervoorziening, te weten

 - CV-installatie X

 

Tuin - Inrichting

Tuinaanleg/bestrating X

Beplanting X

Plantenbakken X

 

Tuin - Verlichting/installaties

Lijst van zaken



Blijft achter Gaat mee Ter overname

Buitenverlichting X

Tijd- of schemerschakelaar/bewegingsmelder X

 

Tuin - Overig

Overige tuin, te weten

 - (sier)hek X

 

Overig - Contracten

Thermostaat Ja

Lijst van zaken



Bekijk deze 

woning online!
webspace.yisual.com/heenpolderplantsoen14

Heenpolderplantsoen 14, Gouda

Scan deze code en

bekijk de woning


op je mobiel!



Heeft u 

interesse?

Graaf Florisweg 115

2805 AJ Gouda




0182-239222

info@blauwmakelaars.nl

blauwmakelaars.nl


