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Op prachtige locatie langs de rivier de Linge verrees in 1905 deze statige villa ‘Huize de Hucht’ in chaletstijl, een
voor de Betuwe uitzonderlijke bouwstijl. Deze charmante villa wordt omgeven door een fraai ingericht perceel
eigen grond van bijna 3.000m2 met voormalig koetshuis annex garage.

Zelfstandig toegankelijke werk-/praktijkruimte met drie werk-/slaapkamers, een archiefruimte, kelder, bijkeuken en
garage op de tuinverdieping.
Imposante hal, lichte woonkamer met serre, werkkamer en woonkeuken op de dijkverdieping.
Overloop, drie slaapkamers en twee badkamers op de eerste verdieping.
Bergzolder onder de beschoten kap.



Villa in chaletstijl

Bruto-inhoud woning: 1812 m³
Gebruiksoppervlakte wonen: 413 m²

Perceeloppervlak: 2.965 m²
Bouwjaar: 1905



Indeling dijkverdieping

De ramen in de fraaie voordeur zijn net als het bovenlicht voorzien van glas in lood. De vestibule wordt middels een glas-in-
lood deur gescheiden van de ruime hal.
Aan de linkerzijde is de woonkamer met toegang tot de serre.
Deze ruimte ademt de grandeur van weleer. Zo zijn de hoge plafonds rijkelijk bewerkt, is er een natuurstenen schouw en
fraaie glazen schuifdeuren die leiden naar de aangrenzende serre. Van daaruit zicht is op de voor-, zij- en achtertuin. De
vloer is belegd met natuursteen en de hoge ramen zorgen voor een zee van licht. De ramen aan de achterzijde zijn voorzien
van isolerende beglazing.
Aan de rechterzijde bevindt zich een werkkamer met schouw en ingebouwde kasten. Ook hier is het plafond rijkelijk versierd
en bieden hoge ramen zicht op de voortuin en de rivier de Linge.





Vervolg indeling dijkverdieping

De zonnige woonkeuken bevindt zich aan de achterzijde. Er is een eenvoudige, witte keuken die voorzien is van enige
inbouwapparatuur. De vloer is belegd met gemêleerde Kerkdrielplavuizen. De woonkeuken biedt meer dan genoeg ruimte
aan een grote eettafel vanwaar dan zicht is op de wintergroene achtertuin met volwassen bomen, waaronder een
pruimenboom, een grote notenboom en een machtige beuk.
Hier zijn de ramen zowel voorzien van isolerende beglazing als elektrisch bedienbare rolluiken.
Vanzelfsprekend is ook op deze verdieping een toilet aanwezig.





Indeling eerste verdieping

De gaaf bewaard gebleven 20e eeuwse trap leidt naar de eerste verdieping.
Bij het tussenbordes is een prachtig glas in lood venster. Aan de overloop grenzen drie slaapkamers en twee badkamers. De
badkamer aan de achterzijde van de villa is zonder meer riant te noemen en ingericht met een ligbad, ruime vrijstaande
douche en dubbel wastafelmeubel. De wanden zijn voorzien van natuursteen en de vloer is belegd met een houten
scheepsdekvloer. Van hieruit is toegang tot de gardarobekamer met afgescheiden toilet. Deze badkamer grenst ook aan één
van de slaapkamers. Deze slaapkamer heeft vaste kasten en biedt toegang tot het dakterras boven de serre. De slaapkamer
aan de voorzijde heeft prachtig zicht op de Linge. Ook hier zijn inbouwkasten. De derde slaapkamer is beduidend kleiner dan
de andere twee, omdat deze in het verleden dienst deed als meidenkamer. De naastgelegen tweede badkamer is weliswaar
gedateerd, maar biedt alle ruimte voor een bad, douche, toilet en wastafel.



Indeling
tuinverdieping

Via een eigen entree aan de zijkant
van de villa bereik je de
tuinverdieping. Vroeger was hier een
notariskantoor gevestigd met een
wachtkamer, twee werkkamers, toilet,
archiefruimte, bijkeuken en toegang
tot de garage. De wachtkamer en
werkkamers zouden ook prima als
gasten(slaap)kamers of als
tuingerichte woonkeuken kunnen
worden ingericht. Vanuit deze kamers
is een prachtig zicht op de achtertuin
die gelegen is op het zuidwesten. In
twee van deze kamers bevindt zich
een schouw. Tussen deze kamers
bevindt zich -in de voormalige kluis-
het toilet.
De vloeren zijn belegd met
natuursteen en één van de kamers is
belegd met parket.  Een trap leidt
naar de dijkverdieping.



Bijzonderheden

‘Huize de Hucht’ is een villa met invloeden van zowel Jugendstil als Chaletstijl en kent een boeiende bewonersgeschiedenis.
Destijds is het gebouwd in opdracht van de plaatselijke notaris die er lang heeft gewoond. In jaren ’60 van de vorige eeuw
werd de woning gekocht door ‘De Zwarte Ruiter’ een legendarische ‘cowboy gangster’ die in de jaren vijftig een aantal zware
misdaden beging. Toch beschouwden zijn streekgenoten hem min of meer als een avonturen-boekenheld die tot de
verbeelding was gaan spreken. Na zijn dood is er meerdere malen een toneelvoorstelling gemaakt van het leven en de
activiteiten van deze roemruchte figuur.

De villa valt op door de gave verhoudingen en bijzondere detaillering door middel van vormgeving en materiaalgebruik. De
ligging aan het einde van een doodlopende dijk aan de rivier de Linge in een karakteristiek Betuws dorp met strategische
ligging maakt het tot een geliefd object.

De villa verdient het om te worden aangepast aan de eisen van deze tijd. Om volledig inzicht te bieden in de bouwkundige
staat, is er een uitgebreide inspectie uitgevoerd door de Monumentenwacht. Uiteraard is dit rapport op verzoek in te zien.

De wintergroene tuin is in elk seizoen een lust voor het oog. Volwassen heesters en bomen flankeren het perceel van bijna
3.000 m2 waardoor volledige privacy is gewaarborgd. Op het terrein is een koetshuis aanwezig dat thans dienst doet als
garage/schuur. Het koetshuis biedt plaats aan meerdere auto’s of als hobbyruimte of atelier. Naast het koetshuis staat nog
een eenvoudige stal voor diegene die kleinvee wil houden.

Bent u op zoek naar een karakteristiek familiehuis op een fenomenale plek, maak dan beslist een afspraak voor een
bezichtiging.





Plattegrond dijkverdieping



Plattegrond eerste verdieping



Plattegrond tuinverdieping



Indeling koetshuis



Kadastrale kaart

Deze kaart is noordgericht

Gemeente: Deil
Sectie: O
Perceel: 378



Ligging op de kaart





De kleine lettertjes
Asbest   Het kan zijn dat er in de woning asbesthoudende materialen zijn verwerkt. Indien dat bij de verkoper 

bekend is, zal dit door Bijzonder Wonen worden gemeld. In de koopovereenkomst zal, als het een ou-
dere woning betreft, de navolgende clausule worden opgenomen: “Het verkochte is gebouwd in een 
periode waarin de toepassing van asbesthoudende materialen niet bij wet was verboden, waardoor de 
aanwezigheid ervan niet geheel is uit te sluiten. Koper vrijwaart verkoper van de eventuele aanwezigheid 
hiervan.” 

Bouwkundige keuring   Koper heeft uiteraard het recht om een bouwkundige keuring te laten uitvoeren om een inzicht te ver-
krijgen in de bouwkundige staat. Indien u een keuring wil laten uitvoeren door Vereniging Eigen Huis 
dient dit voor aanvang van de onderhandelingen te geschieden.

Brochure   Deze brochure is met zorg samengesteld. Voor de juistheid van de verstrekte informatie is ons kantoor 
in de regel in grote mate afhankelijk van derden. Aan onvolkomenheden in de vermelde gegevens kun-
nen geen rechten worden ontleend. De door Bijzonder Wonen verstrekte informatie dient uitsluitend te 
worden gezien als een uitnodiging tot nadere informatie, bezichtiging of het uitbrengen van een bod. 
Wijzigingen in prijs en uitvoering zijn voorbehouden. 

Onderzoeksplicht   Ondanks het feit dat de eigenaar/verkopers van de woning een meldingsplicht heeft, vermeldt het 
Burgerlijk Wetboek ook de onderzoeksplicht van de koper. Dit houdt in dat de koper zijn eigen verant-
woordelijkheid c.q. onderzoeksplicht heeft voor onder andere datgene, dat voor hem of haar belangrijk 
is bij de aankoop.

Ouderdomsclausule   Indien het een oudere woning betreft, zullen wij in de koopovereenkomst de volgende clausule opne-
men: “Het betreft een woning die meer dan 50 jaar oud is wat betekent dat de eisen die aan de 
bouwkwaliteit gesteld mogen worden aanzienlijk lager liggen dan bij nieuwe woningen. Indien het 
een woning betreft die niet door de verkoper bewoond is geweest, zal de volgende aanvulling worden 
opgenomen: Tenzij de verkoper de kwaliteit ervan gegarandeerd heeft, staat verkoper niet in voor ge-
breken aan fundering, vloeren, leidingen van elektriciteit, water, gas de riolering en de afwezigheid van 
doorslaand of optrekkend vocht”. 

Overeenkomst   Er is sprake van een overeenkomst wanneer de schriftelijke koopovereenkomst door koper en verkoper 
is ondertekend, waarvan een afschrift aan de koper wordt overhandigd en gedurende de wettelijke 
bedenktijd door koper niet wordt opgezegd. 

Plattegronden   De plattegronden in de brochure zijn gemeten conform de meetinstructie NEN2580. Deze Meetinstruc-
tie is bedoeld om een meer eenduidige manier van meten toe te passen voor het geven van een indi-
catie van de gebruiksoppervlakte. De Meetinstructie sluit verschillen in meetuitkomsten niet volledig uit, 
door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren van de meting.

Waarborgsom   Kopende partij dient ter zekerheidsstelling binnen 6 weken na prijsovereenstemming een waarborgsom 
te storten of een bankgarantie te stellen in handen van de betrokken notaris, ter grootte van 10% van 
de koopsom. 

Reactie Zowel verkoper(s) als wij waarderen het zeer als u na een bezichtiging laat weten wat uw bevindingen  
 zijn. Bij voorbaat hartelijk dank.
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