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Je zoekt een woning in Nijmegen, een bruisende stad, aantrekkelijk en waar van alles is te doen en te 
beleven. Aan de zuidkant van de Waal zijn de prijzen de pan uit gerezen maar je wilt toch wel in deze 
leuke omgeving wonen. Je kijkt verder naar karaktervolle en leuke plekjes in de directe omgeving van 
het oude Nijmegen en komt tot de ontdekking dat de wijk "Oosterhout” aan de noordkant van de 
Waal wel heel aantrekkelijk is. Ruimer dan de wijken die er later zijn gebouwd, veel groen in 
combinatie met waterpartijen. Alles wat je wenst zoals scholen, sportverenigingen, winkels, bioscoop, 
recreatieplas, en een gezondheidscentrum op loop- of fietsafstand. En daarom zeer gewild. 




De woning is gelegen aan de rand van de kindvriendelijk woonwijk "Oosterhout”. Dit gedeelte 
kenmerkt zich onder meer door de  aanwezigheid van veel groen. De nodige voorzieningen zoals 
scholen, winkels en openbaar vervoer zijn op loopafstand gelegen. De uitvalswegen A12,A15,A325 
naar alle windrichtingen zijn gemakkelijk bereikbaar. De rustige ligging maar toch op fietsafstand van 
het oude Nijmegen en ook Arnhem maakt het aantrekkelijk om hier te wonen.  Het treinstation in Lent 
is eenvoudig met de fiets te bereiken. 

info



begane grond

Entree, hal met garderobe in de trapkast, toilet met fontein,  woonkamer met halfronde 

erker en veel lichtinval, voorzien van een massief robijn houten vloer en deur naar de 

voortuin.


Woonkeuken met erker , keuken voorzien van koelkast, diepvries, vaatwasmachine, 

combimagnetron, keramische kookplaat, afzuigkap. Openslaande deuren naar de tuin.


Bijkeuken/berging met aansluiting voor wasmachine en droger





1e verdieping: overloop, master bedroom met deur naar het balkon(oorspronkelijk 2 

kamers) , ruime 2e slaapkamer (oorspronkelijk 2 kamers).


Badkamer met ligbad, wastafel, toilet en inloopdouche.





2e verdieping: deur met vaste trap naar de zolderverdieping ingericht als één grote 

slaapkamer, maar gemakkelijk op te delen in meerdere ruimtes.

1e en 2e verdieping








Fraai aangelegde tuin op het zuiden met een ruime vrijstaande garage en oprit geschikt 

voor 3 auto's. Voor- zij en achtertuin. 





Dakterras te bereiken via de slaapkamer om optmaal te kunnen genieten van de 

ochtendzon.

tuin











KENMERKEN
Type woonhuis:




Bouwjaar:

Woonoppervlakte:

Gebouw gebonden 
buitenruimte: 

Externe bergruimte:   

Perceelsgrootte:   

Aantal slaapkamers:

Verwarming en warm 
water:

Isolatie:             

Energielabel:    

Glasvezel:           

Twee onder-een-kap woning met 
vrijstaande stenen garage


2000

171 m2




12 m2

25m2


510 m2

3, gemakkelijk uit te breiden naar 5




Stadsverwarming


Volledig geisoleerd

A


Aanwezig
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Op alle transacties zijn de algemene voorwaarden NVM en Ron Pieters Makelaardij van toepassing.

Deze brochure is met zorg samengesteld, u kunt hier echter geen rechten aan ontlenen.


