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SASSEDIJK 59
STRIJENSAS

VRAAGPRIJS € 359.000 K.K.



KENMERKEN

WOONOPPERVLAKTE
102m²

PERCEELOPPERVLAKTE
350m²

INHOUD
285m³

BOUWJAAR
1926



OMSCHRIJVING

Rust, ruimte en je paard aan huis! Je vindt het hier 
allemaal aan in Strijensas aan de Sassendijk 59. Deze 
twee-onder-één-kapwoning heeft schitterende 
karakteristieke details en is keurig onderhouden! Het 
huis zelf bestaat uit een moderne keuken, 
woonkamer, eetkamer, twee slaapkamers, badkamer 
(begane grond) en een ruime hal. Ook beschikt deze 
woning over aan paardenstal met paddock (voorzien 
van drainage), grote achtertuin, stenen berging, 
houten berging en heeft het een prachtige landelijke 
ligging. Zo kan je aan de voorzijde van de woning 
uitkijken over de akkers en grenst je achtertuin aan 
water. De huidige eigenaren hebben sinds de 
aanschaf in 2018 veel opgeknapt aan de woning en 
dat is zeker te zien!  Zo is in 2020 de CV-ketel 
vernieuwd, is er in 2018 een nieuwe keuken 
geplaatst en is de woning voorzien van nieuw 
buitenschilderwerk in 2022. Heb je geen paarden 
wens? Dan kan je de stal eenvoudig ombouwen naar 
een overkapping. Wil jij wonen op dit idyllische 
plekje? Neem contact met ons op!




Indeling




begane grond:

Entree, ruime hal met meterkast, toegang tot de 
badkamer en toegang tot de keuken. De badkamer 
is gelegen aan de achterzijde van de woning en 
heeft een ruime douche en een wastafel. Er is hier 
voldoende ruimte voor het plaatsen van een grote 
kast, voor bijvoorbeeld het opbergen van je 
handdoeken en doucheproducten. De keuken is in 
2018 geheel vernieuwd en dat is zeker te zien! De 
moderne/landelijke uitstraling van de keuken sluit 
perfect aan bij de stijl van de woning en zorgt voor 
een sfeervol geheel. De keuken is voorzien van een 
kookplaat met ingebouwde afzuiging,  koelkast, 
vriezer, spoelbak met kraan en een oven. Op de 
vloer tref je plavuizentegels en de wanden zijn 
voorzien van glad stucwerk. Via de keuken bereik je 
het aparte toilet. Aansluitend aan de keuken tref je 
de eetkamer, hier is voldoende ruimte voor het 
plaatsen van een eettafel. Via de eetkamer bereik je 
de woonkamer. De woonkamer is voorzien van een 
houtenvloer en heeft een houtkachel die is 
aangesloten op de verwarming (ook de CV-ketel), 

waardoor je de energiekosten laag kan houden. Het 
raam aan de voorzijde van de woonkamer laat je uitkijken 
over de Hoeksche Waardse akkers en het raam aan de 
achterzijde van de woonkamer biedt je zicht op de 
paardenstal met paddock.  De vaste trap naar de eerste 
verdieping vind je in de woonkamer. Ook biedt de 
woonkamer je toegang tot een grote (inbouw) 
voorraadkast. Via een afstapje bereik je het tweede 
gedeelte van de woonkamer. Deze is momenteel in 
gebruik als eetkamer. Je treft hier een laminaatvloer en 
glad gestucte wanden. 




Eerste verdieping:

Overloop met toegang tot twee ruime slaapkamers. 
Beide kamers zijn ruim genoeg voor het plaatsen van een 
volledige slaapkamer inrichting. Je treft 

op de gehele eerste verdieping een laminaatvloer (2018) 
en gestucte wanden.  De aanwezige dakramen op deze 
verdieping zorgen voor extra veel lichtinval. Beide 
kamers bieden je een schitterend uitzicht over de 
Hoeksche Waardse akkers.




Tuin:

Zittend op het terras kan je hier kijken naar je eigen 
paard! De paardenstal met paddock is gelegen aan het 
einde van het perceel. Daarnaast heeft deze tuin ook een 
stenen berging en houten berging (2015). De houten 
berging wordt momenteel gebruikt als hooischuur. Het 
grote terras biedt je de mogelijkheid voor het plaatsen 
van een groot tuinset. Ook biedt deze tuin je zeker een 
leuke verrassing! Wanneer je langs de paddock naar het 
einde van de tuin loopt kom je bij een vlonder aan het 
water terecht. Plaats hier een loungestoel en geniet hier 
de hele dag van de zon, vanwege de ligging op het 
zuidwesten!





















PLATTEGROND



KADASTRALE KAART
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Leuk huis! Wat nu? 



HEB JE INTERESSE 

IN DEZE WONING?

NEEM DAN CONTACT MET ONS OP!
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