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Even op een rijtje...
Algemeen
De ideale stek voor diverse hobby’s zoals het houden van dieren 
of het realiseren van een moestuin! Dit prachtig agrarisch perceel 
onder aan de voet van de Maasdijk biedt daar de mogelijkheid 
voor. 

Kenmerken

Perceeloppervlakte 2550m²

Bouwjaar

Aantal slaapkamers

Totaal aantal kamers -

Energielabel

Isolatievormen -

Soort verwarming -

Warmwater installatie

Type CV ketel

Bouwjaar CV ketel



3.

Het hele verhaal
Op een landelijke locatie dichtbij de dijk en het water van rivier de Maas ligt dit agrarische perceel. De 

ideale stek voor diverse hobby’s zoals het houden van dieren of het realiseren van een moestuin! Vroeger 

heeft er een kweekkas op gestaan, dit zou ook nu nog mogelijk kunnen zijn. Ook kan het een interessant 

perceel zijn voor iemand die graag investeert in een perceel grond met potentie! Gaat u de uitdaging aan 

om hier iets moois op te realiseren? 





Wilt u het perceel bekijken laat het ons gerust weten of rij er gewoon even langs. 





Omgeving:


Poederoijen is gelegen in de Bommelerwaard. Het is een rustige en groene omgeving met veel water. Het 

stadje Zaltbommel ligt op 10 autominuten afstand. 



Keigave kiekjes
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#2 #3
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Bijzonderheden
•	In de koopakte zal een waarborgsom c.q. bankgarantie van 10% van de koopprijs worden gesteld te 

voldoen door de koper binnen 6 tot 8 weken na het tot stand komen van de mondelinge of schriftelijke 

koopovereenkomst.





•	Bij het samenstellen van deze brochure is de uiterste zorgvuldigheid betracht, doch voor onjuiste of 

onvolkomen opgaven kunnen wij en onze opdrachtgever geen aansprakelijkheid aanvaarden. Al onze 

aanbiedingen geschieden geheel vrijblijvend, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Voor een 

vrijblijvende bezichtiging kunt u contact opnemen met De Makelaars van Altena® 



Kadastrale kaart
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Op de kaart

Karel van Gelreweg 
0 ong
Poederoijen

Poederoijen is gelegen in de Bommelerwaard. Het is een rustige en groene omgeving met veel 

water. Het stadje Zaltbommel ligt op 10 autominuten afstand. 

Over de buurt
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Vestiging Woudrichem


Burgemeester van der Lelystraat 16a


4285 BL Woudrichem


0183 30 70 40


woudrichem@dmva.nl

Vestiging Wijk en Aalburg


Bergstraat 49


4261 BW Wijk en Aalburg


0416 69 69 66


wijkenaalburg@dmva.nl

Vestiging Sprang-Capelle


Raadhuisplein 37


5161 CG Sprang-Capelle


0416 54 02 25


sprang-capelle@dmva.nl


