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Omschrijving 
 
“Genieten van het weidse uitzicht in het woonhuis van uw dromen”  

  

Midden in de polder het ‘Oudeland van Strijen’ ligt deze grote bouwkavel van maar liefst 1.830 

m² eigen grond met daarop thans nog een oude woning, die eventueel gerestaureerd kan 

worden, maar bij de keuze voor nieuwbouw dient te worden afgebroken, alsmede een grote en 

degelijk gebouwde vrijstaande schuur met vele mogelijkheden.  

  

Volgens het geldende bestemmingsplan mag op de kavel een vrijstaande woning worden 

gebouwd met een inhoud van maximaal 650 m³ en een goothoogte van   

maximaal 6 meter.   

Voorts zijn er mogelijkheden voor bijvoorbeeld een kantoor- of atelier aan huis dan wel een 

bed & breakfast.   

  

De grote vrijstaande schuur (opp. circa 10.00x6.00 meter) biedt ruimte aan stalling van 

bijvoorbeeld een caravan of boot maar is ook als werkplaats of hobbyruimte voor de oldtimer 

of motor zeer geschikt.  

  

De locatie is centraal gelegen in de Hoeksche Waard tussen de dorpskernen van Strijen, 

Klaaswaal en Westmaas met voorzieningen zoals scholen, diverse sportaccommodaties, 

zwembad en supermarkten. Er is een snelle verbinding naar de uitvalswegen richting 

Rotterdam en Brabant/Zeeland, en ook Oud-Beijerland en Numansdorp liggen op korte 

afstand.    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Oudendijk 54 - 3291 LN  Strijen 

Spiering Makelaardij o.z. 

Oost Voorstraat 57 

3262 JG, OUD BEIJERLAND 

Tel: 0186-621299 

Fax: 0186-621868 

E-mail: info@spieringmakelaardij.nl 

www.spieringmakelaardij.nl 

Heeft u interesse? Vraag bij ons naar meer informatie.  

  

Wonen in een prachtige omgeving met blijvend zicht op natuurgebied het ‘Oudeland van 

Strijen’.  

  

•  Zeer royale kavel  

•  Bouw uw eigen droomhuis  

•  Landelijk wonen  

•  Ervaar rust en privacy  

•  Centraal gelegen  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ons kantoor treedt op namens de verkopende partij.  

Neem uw eigen NVM aankoopmakelaar mee.  

  

De vragenlijst deel B en lijst van zaken maken geen deel uit als bijlagen van de NVM 

koopovereenkomst model 2018.   

Voorts zal een ouderdomsclausule alsmede een niet-bewoningsclausule worden opgenomen in 

de NVM koopovereenkomst model 2018.  

  

Toelichtingsclausule NEN2580  

De Meetinstructie is gebaseerd op de NEN2580. De Meetinstructie is bedoeld om een meer 

eenduidige manier van meten toe te passen voor het geven van een indicatie van de 

gebruiksoppervlakte. De Meetinstructie sluit verschillen in meetuitkomsten niet volledig uit, 

door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren van de 

meting.  

Nadrukkelijk moet er worden vermeld dat deze informatieverstrekking niet als aanbieding of 

offerte mag worden beschouwd. Deze dient slechts als uitnodiging tot het doen van een bod. 

Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. De makelaar kan op generlei wijze 

aansprakelijk worden gesteld voor de over het object verstrekte informatie.
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Kenmerken 
 
Object gegevens 

Soort woning Eengezinswoning 

Type woning Vrijstaande woning 

Bouwperiode 1906-1930 
   

 
Maten object 

Aantal kamers 3 kamers 

Aantal slaapkamers 2 slaapkamer(s) 

Inhoud woning 250 m3 

Perceel oppervlakte 1.830 m2 

Gebruiksoppervlakte 

woonfunctie 

98 m2 

   

 
Details 

Ligging Vrij uitzicht, buiten bebouwde kom 

Bijzonderheden Sloopwoning 

Schuur / berging Vrijstaand hout 

Kabel Nee 

Buitenzonwering Nee 
   

 
Energie 

Verwarming C.V.-Ketel 

Warmwater C.v.-ketel 

C.V.-ketel  
   

 
Tuin gegevens 

Tuin Achtertuin, voortuin, zijtuin 

Tuin diepte (cm) 3.000 

Tuin breedte (cm) 1.500 

Hoofdtuin Zijtuin 

Positie Oost, Zuid 

Kwaliteit Normaal 
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Kadastrale kaart 
 

 



 
 

 

Kadastrale gegevens 
Adres Oudendijk 54 
Postcode / Plaats 3291 LN  Strijen 
Gemeente Strijen 
Sectie / Perceel W / 408 
Oppervlakte 1.830 m2 
Soort Volle eigendom 

Locatie 
 
Adres gegevens 
Adres Oudendijk 54 
Postcode / plaats 3291 LN  Strijen 
Provincie Zuid-Holland 

 
Locatiekaart 



 
 

 

Bestemmingsomgeving/Ruimtelijke plannen 

 

Artikel 26 Wonen 

26.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. het wonen al dan niet in combinatie met aan-huis-gebonden beroepen en kleinschalige bedrijfsmatige 

activiteiten; 

b. ter plaatse van de aanduiding 'detailhandel': tevens detailhandel en daarmee vergelijkbare vestigingen 

voor de verrichting van diensten aan of ten gerieve van publiek, zoals cafés, restaurants en kapsalons, 

alsmede daarbij behorende magazijnruimten en werkplaatsen; 

c. ter plaatse van de aanduiding 'horeca': tevens kleinschalige horeca in de vorm van een theetuin; 

d. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van wonen-1': twee woningen inclusief erven alsmede 

voor het grootste gebouw: een woning met een oppervlak van 310 m², een bed & breakfast met een 

oppervlak van 90 m², een kantoorruimte met een oppervlak van 30 m² en een expositie- en 

tentoonstellingsruimte met een oppervlak van 212 m²; 

e. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van wonen-voormalig bedrijfscomplex': een voormalig 

bedrijfscomplex; 

met daaraan ondergeschikt: 

f. bed & breakfast met een maximum van 2 kamers en 5 bedden; 

g. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van wonen - voormalig bedrijfscomplex' de volgende 

niet-agrarische nevenfuncties: 

1. verkoop aan huis van streekeigen producten, voor zover het gebruiksoppervlak ten behoeve 

van de activiteit niet meer bedraagt dan 200 m²; 

2. wandel-, fiets- of ruiterpaden over het boerenland; 

3. bed & breakfast met een maximum van 2 kamers en 5 bedden; 

4. boerengolf voor zover het gebruiksoppervlak van bebouwing ten behoeve van de activiteit niet 

meer bedraagt dan 200 m² en het gebruik van onbebouwde gronden niet meer bedraagt dan 

20.000 m²; 

5. natuur- en milieueducatierondleidingen voor zover het gebruiksoppervlak van bebouwing ten 

behoeve van de activiteit niet meer bedraagt dan 100 m² en het gebruik van onbebouwde 

gronden niet meer bedraagt dan het gehele boerenland; 

met dien verstande dat: 



 
 

 

h. boerengolf niet is toegestaan op gronden grenzend aan percelen met de bestemming AW-NLW, gelegen 

in Polder het Oudeland; 

h1. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van wonen - bijgebouw' ook, in 

tegenstelling tot het bepaalde in lid 1.30 en 1.33, bijgebouwen niet behorende tot 

een op hetzelfde perceel gelegen hoofdgebouw zijn toegestaan; 

met de daarbij behorende: 

i. bouwwerken, geen gebouwen zijnde; 

j. voorzieningen zoals erven, paden, nutsvoorzieningen, parkeervoorzieningen, tuinen en water. 

26.2 Bouwregels 

Voor het bouwen gelden de volgende regels: 

a. op deze gronden mogen woningen met aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen en 

gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd; 

b. bij een combinatie van nevenfuncties het bebouwingsoppervlak ten behoeve van de activiteiten niet 

meer mag bedragen dan 500 m²; 

c. indien er blijkens de aanduiding 'relatie' sprake is van een gekoppeld bouwvlak, dan zijn hierop 

bepalingen met betrekking tot een 'enkel' bouwvlak van overeenkomstige toepassing; 

d. verder geldt het volgende: 

  max. aantal per 

bouwvlak   

max. 

inhoud/oppervlakte   

max. 

goot- 

hoogte   

max. 

bouwhoogte   

min. afstand   

woningen exclusief 

aan-, uit- en 

bijgebouwen zonder 

specifieke 

bouwaanduiding   

één, tenzij middels een 

maatvoeringaanduiding 

anders is aangegeven   

650 m³   6 m     tot zijdelingse 

perceelsgrens: 

2 m   

aan-, uit- en 

bijgebouwen en 

overkappingen 

(exclusief 

ondergrondse 

bouwlagen) zonder 

specifieke 

bouwaanduiding   

  75 m²   3 m     tot zijdelingse 

perceelsgrens: 

1 m*   



 
 

 

ter plaatse van de 

aanduiding 'specifieke 

vorm van wonen-1'   

2   de kleinste woning: 

650 m³ (inclusief 

bijgebouwen) 

 

de grootste woning: 

3.340 m³ (exclusief 

bijgebouwen)   

      

bijgebouwen ten 

behoeve van de 

grootste woning ter 

plaatse van de 

aanduiding 'specifieke 

vorm van wonen-1'   

  65 m² waarvan max. 

20 m² voor 

dierenverblijven   

3 m     tot voorste 

perceelsgrens: 

3 m 

tot zijdelingse 

perceelsgrens: 

3 m   

woning inclusief aan- 

en uitbouwen en 

bijgebouwen met de 

aanduiding 'specifieke 

bouwaanduiding-1'   

2   900 m³   3,5 m     tot zijdelingse 

perceelsgrens: 

5 m   

aan- en uitbouwen 

met de aanduiding 

'specifieke 

bouwaanduiding-1'   

      3 m     

bijgebouwen met de 

aanduiding 'specifieke 

bouwaanduiding-1'   

      3 m   tot zijdelingse 

perceelsgrens: 

3 m   

woning met de 

aanduiding 'specifieke 

bouwaanduiding-2'   

1   100 m²   6 m   9 m   tot zijdelingse 

perceelsgrens: 

3 m   

aan-, uit- bijgebouwen 

en overkappingen met 

de aanduiding 

'specifieke 

bouwaanduiding-2'   

  ten hoogste 50% van 

bij het hoofdgebouw 

behorende zij- en of 

achtererf met een 

maximum van 75 m², 

met dien verstande 

dat een 

3 m   4,5 m   tot voorgevel 

hoofdgebouw: 

3 m   



 
 

 

aaneengesloten 

oppervlak van ten 

minste 25 m² van het 

zij- en achtererf 

onbebouwd en 

onoverdekt dient te 

blijven   

woning met de 

specifieke 

bouwaanduiding-3   

één   90 m²   3 m   7 m       

berging met de 

specifieke 

bouwaanduiding-3   

één   55 m²     3 m       

woningen exclusief 

aan-, uit-, en 

bijgebouwen met de 

aanduiding 'specifieke 

bouwaanduiding-5'   

één   1.100 m³   3 m         

aan-, uit-, en 

bijgebouwen met de 

aanduiding 'specifieke 

bouwaanduiding-5'   

  65 m² waarvan ten 

hoogste 20 m² ten 

behoeve van 

dierenverblijven   

        

bouwwerken, geen 

gebouwen zijnde (met 

uitzondering van erf- 

of 

terreinafscheidingen)   

      2 m     

terreinafscheidingen         3 m     

* Indien er sprake is van een twee-onder-een-kapwoning is deze afstand niet van toepassing aan de zijde waar 

de woningen aan elkaar grenzen. 

met dien verstande dat: 

e. ter plaatse van de bouwaanduiding 'vrijstaand': woningen vrijstaand dienen te zijn; 

f. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van wonen-voormalig bedrijfscomplex' het volgende 

geldt: 



 
 

 

1. het uitbreiden van bestaande bebouwing is in geen geval toegestaan; 

2. nieuwbouw is in geen geval toegestaan; 

3. de bouw van nieuwe woningen is in geen geval toegestaan; 

4. het gebruik van kassen is in geen geval toegestaan; 

5. van het bepaalde onder 2 kan worden afgeweken indien voormalige agrarische 

bedrijfsbebouwing wordt gesaneerd, met dien verstande dat het oppervlakte van de nieuw op 

te richten bebouwing maximaal 50% mag bedragen van de oppervlakte van de bebouwing die 

wordt afgebroken met een maximum van 200 m². 

26.3 Ontheffing van de bouwregels 

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in lid 26.2 sub d teneinde de 

maximale inhoudsmaat van woningen te vergroten, met inachtneming van het volgende: 

a. ontheffing is uitsluitend van toepassing op gronden met de aanduiding 'specifieke vorm van wonen-

voormalig bedrijfscomplex': 

b. het vergroten van de inhoudsmaat is uitsluitend toegestaan indien de overschrijding het gevolg is van 

het bij de woning betrekken van een nog niet voor bewoning gebruikt gedeelte van een voormalige 

boerderij waarvan de huidige woning deel uitmaakt; 

c. het vergroten van de inhoudsmaat dient bij te dragen aan het behoud van typerende boerderijen. 

26.4 Specifieke gebruiksregels 

a. het vloeroppervlak ten behoeve van aan-huis-gebonden beroepen en kleinschalige bedrijfsmatige 

activiteiten bedraagt ten hoogste 30% van het vloeroppervlak van de betrokken woning met een 

maximum van 80 m² met inachtneming van het volgende: 

1. er wordt geen onevenredige afbreuk gedaan aan het woon- en leefmilieu in de omgeving; 

2. ten behoeve van de gewijzigde functie geen extra parkeergelegenheden noodzakelijk zijn; 

3. het gebruik heeft geen nadelige invloed op de normale afwikkeling van het verkeer; 

4. er mag geen horeca of detailhandel plaatsvinden, uitgezonderd een beperkte verkoop 

ondergeschikt aan de uitoefening van de bedrijfsmatige activiteiten; 

5. degene die de activiteiten verricht dient tevens de gebruiker van de eigenlijke woning te zijn; 

b. inwoning ten behoeve van mantelzorg is toegestaan; 

c. prostitutiebedrijven zijn niet toegestaan. 

d. opslag van goederen ten behoeve van neven en vervolgfuncties met een totale stapelhoogte van meer 

dan 4 m is op onbebouwde gronden niet toegestaan; 



 
 

 

e. paardenbakken buiten het bouwvlak zijn niet toegestaan. 

26.5 Ontheffing van de gebruiksregels 
26.5.1 Ten behoeve van nevenfuncties 

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in lid 26.1 ten behoeve van een of 

meer van de nevenfuncties ter plaatse gronden met de aanduiding 'specifieke vorm van wonen-voormalig 

bedrijfscomplex', met inachtneming van het volgende: 

a. ontheffing kan verleend worden voor de volgende nevenfuncties: 

1. paardenstalling (inclusief exploitatie paardenkoets)/paardenpension (inclusief paardenbak), 

voor zover het gebruiksoppervlak ten behoeve van de activiteit niet meer bedraagt dan 200 m² 

en het gebruik van onbebouwde gronden niet meer bedraagt dan 800 m²; 

2. kano- (roei of elektrisch), boot- of fietsenverhuur, voor zover het gebruiksoppervlak ten 

behoeve van de activiteit niet meer bedraagt dan 100 m² en het gebruik van onbebouwde 

gronden niet meer bedraagt dan 100 m²; 

3. kleinschalige horecagelegenheid voor zover het gebruiksoppervlak ten behoeve van de activiteit 

niet meer bedraagt dan 100 m² en het gebruik van onbebouwde gronden niet meer bedraagt 

dan 100 m²; 

4. theetuin, voor zover het gebruiksoppervlak ten behoeve van de activiteit niet meer bedraagt 

dan 50 m² en het gebruik van onbebouwde gronden niet meer bedraagt dan 100 m²; 

5. sociale functie (zorgboerderij, kinderopvang, resocialisatie), voor zover het gebruiksoppervlak 

ten behoeve van de activiteit (afhankelijk van al dan niet nachtverblijf) niet meer bedraagt dan 

50-200 m²; 

6. windenergie, windturbines tot 15 m totale hoogte (inclusief wieken)  ), maximaal 1 per 

voormalig bedrijfscomplex; 

7. kinderboerderij, voor zover het gebruiksoppervlak ten behoeve van de activiteit niet meer 

bedraagt dan 100 m² en het gebruik van onbebouwde gronden niet meer bedraagt dan 

1.500 m²; 

8. kampeerboerderij, voor zover het gebruiksoppervlak ten behoeve van de activiteit niet meer 

bedraagt dan 200 m² 

9. kleinschalig kamperen, voor zover het gebruiksoppervlak ten behoeve van de activiteit niet 

meer bedraagt dan 100 m², het aantal kampeereenheden niet meer bedraagt dan 25 en 

maximaal 0,5 ha van de onbebouwde gronden in gebruik is; 

10. survivalactiviteiten, excursiebedrijf; voor zover het gebruiksoppervlak ten behoeve van de 

activiteit niet meer bedraagt dan 100 m²; 



 
 

 

11. museum/tentoonstellingsruimte, voor zover het gebruiksoppervlak ten behoeve van de 

activiteit niet meer bedraagt dan 200 m²; 

12. dierenpension, hondenfokkerij, voor zover het gebruiksoppervlak ten behoeve van de activiteit 

niet meer bedraagt dan 200 m²; 

13. niet-agrarisch verwante detailhandel voor zover het gebruiksoppervlak ten behoeve van de 

activiteit niet meer bedraagt dan 200 m²; 

b. de activiteiten genoemd onder sub a punt 6 t/m 13 zijn niet toegestaan op gronden grenzend aan 

percelen met de bestemming AW-NLW, gelegen in Polder het Oudeland; 

c. de activiteiten dienen binnen het bouwvlak en binnen de bestaande bebouwing plaats te vinden; 

d. in aanvulling op het bepaalde in sub a en c geldt de nevenfuncties: survivalactiviteiten, excursiebedrijf 

en sociale functie (zorgboerderij, kinderopvang, resocialisatie) dat het gehele boerenland in gebruik mag 

worden genomen met dien verstande dat mogelijkheden op het boerenland ten behoeve van 

survivalactiviteiten en excursiebedrijf dienen beoordeeld te worden op de aspecten ecologie 

(verstoring), landschap en milieubeschermingsgebieden; 

e. kleinschalig kamperen is alleen toegestaan in de periode 15 maart tot 1 november; 

f. bij een combinatie van nevenfuncties mag het bebouwingsgebruiksoppervlak ten behoeve van de 

activiteiten niet meer bedragen dan 500 m²; 

g. nevenfuncties dienen milieuhygiënisch inpasbaar te zijn; 

h. bestaande landschappelijke, cultuurhistorische- en natuurwaarden in de directe omgeving dienen niet 

onevenredig te worden aangetast; 

i. door het verlenen van de ontheffing mogen de omliggende agrarische bedrijven niet onevenredig in hun 

bedrijfsvoering worden beperkt; 

j. de publieks- en/of verkeersaantrekkende werking van nevenfuncties dient in verhouding te staan tot de 

capaciteit van de betrokken wegen; 

k. bij het inpassen van een niet-agrarische nevenfunctie dient, voor zover relevant, zorg te worden 

gedragen voor een goede landschappelijke inpassing; 

l. parkeren dient binnen het bouwvlak plaats te vinden; 

m. een verzoek om ontheffing ten behoeve van de nevenfunctie 'windenergie/windturbines' wordt ter 

toetsing voorgelegd aan een landschaps- en natuurdeskundige omtrent de vraag of aan het gestelde 

onder h wordt voldaan. 



 
 

 

26.5.2 Ten behoeve van mantelzorg 

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in lid 26.1 en artikel 44 ten behoeve 

van het creëren een zelfstandige woonvorm in een bijgebouw of een niet via het hoofdgebouw toegankelijke 

aanbouw ten behoeve van mantelzorg, met inachtneming van het volgende: 

a. er dient aantoonbaar sprake te zijn van een zorgbehoefte, welke van tijdelijke aard is; 

b. per perceel blijft er sprake van 1 huishouding; 

c. indien de noodzaak van mantelzorg vervalt, dient het gebruik van het bijgebouw of de niet via het 

hoofdgebouw toegankelijke aanbouw als afhankelijke woonruimte te worden beëindigd; 

d. nieuwbouw ten behoeve van mantelzorg is toegestaan, mits het oppervlak aan bijgebouwen binnen de 

bebouwingsregeling blijft zoals opgenomen in lid 26.2; 

e. het bijgebouw of de niet via het hoofdgebouw toegankelijke aanbouw in gebruik voor mantelzorg mag 

geen extra of nieuwe zelfstandige woning vormen; 

f. het gebruik van een bijgebouw of de niet via het hoofdgebouw toegankelijke aanbouw mag niet leiden 

tot een onevenredige aantasting van de omgeving; 

g. het bijgebouw of de niet via het hoofdgebouw toegankelijke aanbouw dient milieuhygiënisch inpasbaar 

te zijn. 

26.6 Sloopvergunning 
26.6.1 Sloopverbod zonder vergunning 

Het is verboden zonder of in afwijking van een vergunning van burgemeester en wethouders (sloopvergunning) 

gebouwen ter plaatse van de aanduiding 'karakteristiek' te slopen. 

26.6.2 Uitzonderingen op het sloopverbod 

Het verbod als bedoeld in lid 26.6.1 is niet van toepassing op sloopwerkzaamheden: 

a. zoals bedoeld in artikel 3.20 lid 1 Wro; 

b. die reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan. 

26.6.3 26.6.73 Voorwaarde voor een sloopvergunning 

De sloopwerkzaamheden als bedoeld in lid 26.6.1 zijn slechts toelaatbaar, indien daardoor de karakteristieke 

waarden niet worden aangetast, hetgeen ter advisering wordt voorgelegd aan de monumentdeskundige. 

26.6.4 26.6.74 Strafbaar feit 

Overtreding van het verbod van lid 26.6.1 is een strafbaar feit, zoals bedoeld in artikel 1a van de Wet op de 

economische delicten. 



 
 

 

 

 

Dit object wordt aangeboden door: 
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