
 

 

Haaften, Brederodestraat 2 

 

2/1-kapwoning met garage 
 

Uitdagend huis met verrassend diepe tuin! 

 

Een dynamische 2/1-kapwoning met garage 

en heerlijke tuin op 379 m² grond. Rustig gelegen aan een doodlopende straat 

met winkelvoorzieningen op loopafstand. Het huis is gebouwd in 1965, heeft 

een inhoud van 325 m³ en het woonoppervlak telt 100 m². De aanwezigheid 

van een badkamer op de begane grond en de mogelijkheid om een gedeelte 

van de woonkamer te gebruiken als slaapkamer maken dit huis 

levensloopbestendig. De bijzonder diepe tuin is gelegen op de zongunstige 

zuidzijde. Leuk element is het uitzicht op de toren van kasteel Goudenstein.  
 

Vraagprijs € 254.000,-- k.k. 



 

 

Haaften 

  

Haaften is een echt dijkdorp gelegen in een 

uniek gebied aan de rand van de Betuwe. 

Vanaf de kronkelige Waalbandijk heeft u 

panoramische vergezichten over het 

schilderachtige rivierenlandschap, dat 

gekenmerkt wordt door idyllische dijkhuizen, 

statige boerderijen en grillig gevormde 

fruitbomen. Langs de dijk torent korenmolen 

"De Blauwe Reiger" als een markant punt 

boven Haaften uit. Haaften is een dorp met 

geschiedenis. De ruïne van de toren van 

kasteel Goudenstein herinnert nog aan 

vervlogen tijden.  

 

Haaften is één van de dorpen van de gemeente Neerijnen en heeft circa 2.650 inwoners. Het 

is een welvarend dorp met veel voorzieningen, waar het plezierig wonen is. Het centrum van 

het gezellige dorp heeft diverse winkels waaronder een moderne supermarkt, een warme 

bakker en een weekmarkt. Daarnaast is er 

een rijk verenigingsleven en een 

gloednieuw dorpshuis. Haaften heeft zowel 

een openbare- als een christelijke 

basisschool, en regiostad Zaltbommel 

bevindt zich op fietsafstand.  

 

Mede door de centrale ligging in Nederland 

is Haaften een geliefd dorp. De snelwegen 

A15 en A2 bereikt u in enkele minuten 

rijden. 

 

Meer informatie over Haaften vindt u op internet op www.haaften.nl en www.neerijnen.nl  

 

 



 

Indeling 

 

U komt binnen in de ruime ontvangsthal. De 

bijzondere marmeren breuksteenvloer in 

combinatie met het lijnenspel van de houten 

trapopgang geeft het geheel stijl en karakter. 

De hal kan ook wel de spil van het huis 

genoemd worden aangezien de woonkamer, 

keuken, badkamer en het toilet hieraan 

grenzen.  

 

De woonkamer is verdeeld in een zit- en een 

eetgedeelte. U profiteert hier van een 

magnifieke lichtinval. Hoe kan het ook anders met zoveel raampartijen. Zowel het zit- als het 

eetgedeelte zijn volledig op de tuin gericht en bieden beiden middels tuindeuren toegang tot 

het terras. Centraal in de woonkamer bevindt zich een schouw met houtkachel. Een 

kastenwand vormt de afscheiding tussen de woonkamer en de keuken. Door deze 

kastenwand te verwijderen creëert u heel eenvoudig een open verbinding met de keuken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

De keuken is gelegen aan de voorzijde van het huis en is uitgevoerd met een eenvoudige 

keukenopstelling met rvs werkblad en een dubbele spoelbak. Prettig is de aanwezigheid van 

een raam boven het werkblad, zodat u uitkijkt op de straat. Aan de tegenoverliggende wand 

bevindt zich de eerder genoemde kastenwand met doorgeefluik naar de woonkamer.   

 

Aangrenzend ligt de opvallend ruime 

bijkeuken. Praktisch ingericht met een 

garderobenis, CV-ruimte, bergkast, spoelbak 

en de aansluiting voor de wasmachine. Het 

raam in de achtergevel zorgt voor licht en 

ventilatie.  

 

Via de bijkeuken bereikt u de in steen 

gebouwde garage. Deze is uitgevoerd met 

openslaande houten garagedeuren in de 

voorgevel en een deur en 2 ramen in de 

tuingevel. Er is elektra aanwezig, tl-verlichting en er zijn 2 radiatoren. Boven het achterste 

gedeelte van de garage is een praktische bergzolder aanwezig.  

 



 

Teruggekomen in de hal bereiken we de ruime badkamer. Deze is volledig betegeld en 

uitgevoerd met een douche met thermostaatkraan, een wastafel en een radiator.  

 

 

 

Verdieping 

 

De stijlvolle houten trapopgang brengt u naar 

de vide c.q. overloop; hieraan grenzen 2 

slaapvertrekken. 

 

De meest royale slaapkamer is gelegen aan de 

rechterzijde van het huis. In de zijgevel bevindt 

zich een breed raam. Aan zowel de voor- als 

achterzijde van deze kamer heeft men door 

het plaatsen van een houten wand royale 

bergruimtes gecreëerd.  

 

 

 

 

 



 

Slaapkamer 2 is eveneens aan de tuinzijde gelegen en heeft in de achtergevel een royale 

raampartij. Er zijn 2 vaste kastruimten aanwezig, waarvan 1 diepe kast.   

 

 

 

Buiten en Tuin 

 

Het huis staat aan een doodlopende straat, waardoor verkeersrust gegarandeerd is.  

 

In de voortuin vormen beplanting en sierbestrating een verzorgd geheel. Voor de garage ligt 

een kleine oprit.  

 

 

 

 

 

 

 



 

De verrassend diepe achtertuin is ingericht met sierbestrating en weelderige borders. Tegen 

de achtergevel ligt een terras van breuksteen. Hier heeft u een heerlijk zonnige zitplek op de 

zuidzijde met uitzicht op de tuin. Privacy is gewaarborgd als gevolg van de houten 

erfafscheiding. Blikvanger is de ruïnetoren van kasteel Goudenstein. Buitenkraan aanwezig.  

 

 

 

 



 

Algemeen 

 

Een uitdagend huis met verrassend veel mogelijkheden. Graag laten wij u zien wat een 

verbouwing c.q. modernisering met het huis kan doen. Gedeeltelijk dubbel glas. Verwarming 

en warmwater wordt verzorgd door de “Intergas” HR-combiketel.  

 

 

Afmetingen 

 

Gebruiksoppervlakte wonen      :  100 m² 

Gebruiksoppervlakte interne bergruimtes   :    14 m² (garage) 

Gebruiksoppervlakte externe bergruimtes     :      0 m² 

Gebruiksoppervlakte gebouwgebonden buitenruimten :      0 m² 

 

 

De Pluspunten 

 

- Rustig gelegen aan een doodlopende straat 

- Huis met mogelijkheden 

- Levensloopbestendig huis 

- Heerlijke leeftuin op het zuiden 

- Op loopafstand van winkels en voorzieningen 

- Gunstig gelegen ten opzichte van autosnelwegen A2, A15 en A27 

 

 

Bezoek aan de woning 

 

Een bezoek aan deze woning is altijd vrijblijvend. Door het bezichtigen van de woning krijgt u 

de juiste indruk. 

 

 
Deze informatie is met uiterste zorg samengesteld door Van Arendonk Makelaardij. Deze informatie kan slechts 

gezien worden als een impressie van de woning en is hiermee een uitnodiging tot onderhandelen. Mocht er 

ondanks de zeer zorgvuldige samenstelling van deze informatie gegevens vermeld worden welke niet juist zijn, 

of niet overeenkomen met de werkelijke situatie dan is Van Arendonk Makelaardij hiervoor op geen enkele wijze 

aansprakelijk. De vermelde afmetingen moeten gezien worden als “circa” maten. 



 

Aan deze plattegronden en maatvoering kunnen geen rechten worden ontleend. 

De plattegrond is bedoeld om een indruk te geven van de indeling. 

 



 

Begane grond – 3D 



 

Aan deze plattegronden en maatvoering kunnen geen rechten worden ontleend. 

De plattegrond is bedoeld om een indruk te geven van de indeling. 

 



 

Verdieping – 3D 



 



 



 

 


