Diefdijk 76 te Acquoy
Vrijstaand rietgedekt landhuis op slechts 20 minuten rijden van Utrecht en Den Bosch

Luxe en comfortabel landhuis op indrukwekkend perceel
met veel privacy en geweldig uitzicht

De Diefdijk loopt door een omgeving met een grote verscheidenheid aan bossen,
water, grienden, bloemrijke graslanden en boomgaarden. Rust en ruimte op slechts
20 minuten rijden van Utrecht en Den Bosch.
Na aanmelding bij de elektronisch beveiligde toegangspoort ontvouwt zich een
uniek uitzicht op het vele groen, de ruime kweekkas, sierlijke fruitbomen en twee
waterpartijen (ca. 1,6 ha). Deze worden omzoomd door elzen, houtwallen en
wandelpaden en passen helemaal in het hoogwaardige natuurgebied.
Van het in totaal meer dan 6,1 ha grote landgoed bestaat veruit het grootste deel uit
gazon, borders, bosschages en grasland. Voor dit laatste geldt dat dit uitstekend te
gebruiken is voor bijvoorbeeld het houden van schapen en/of paarden.
Centraal op het perceel staat het in 1994 onder architectuur gebouwde,
rietgedekte landhuis. De woning is zeer goed onderhouden, prima geïsoleerd en
meer dan uitstekend beveiligd. Het huis heeft een centrale stofafzuiging.
Twee jaar geleden is de hele rieten kap vernieuwd.

Aan de voorzijde ligt, met vergezicht op de dijk en tussen twee vleugels, de
hoofdentree. De imposante hal biedt onder andere toegang tot de kantoorkamer
en de grote woon- en eetkamer. Meerdere openslaande deuren geven zicht op en
toegang tot zowel het overdekte als het buitenterras en de tuin. In open verbinding
met de kamer ligt de prettige woonkeuken. Vanuit de keuken is een deur naar een
kleine hal met achteringang. Daarnaast ligt de ruime bijkeuken met toegang tot de
inpandige garage. Ook is er een koele provisiekelder. Op de begane grond is tevens
de masterbedroom met luxe badkamer. Vanuit de hal gaat de trap naar de eerste
verdieping met drie slaapkamers, waarvan twee met loggia. Ook hier is een ruime
badkamer. De zolder is toegankelijk via een vlizotrap. De bovenverdieping op de
linkervleugel is in gebruik als kantoor en kinderspeelruimte, maar kan evengoed dienst
doen als logeerverblijf, werkatelier en/of extra opslagruimte.
Diefdijk 76 te Acquoy ligt op slechts 5 minuten rijden van centrum Leerdam. Dit
betekent optimaal genieten van het buitenleven, maar dan wel in de directe nabijheid
van winkels, scholen, culturele voorzieningen en de snelwegen A2 en A15.

Diefdijk 76 te Acquoy
• In 1994 onder architectuur gebouwd
• Woonkamer, woon- en bijkeuken, werkkamer en
masterbedroom met luxe badkamer op begane
grond
• Op verdieping in rechtervleugel drie slaapkamers
en badkamer, in linkervleugel twee multifunctionele
kamers
• Inpandige garage
• Landgoed met waterpartijen, fruitbomen, gazon,
borders, bosschages en grasland, geschikt voor
het houden van bijvoorbeeld paarden en/of
schapen
• Woonoppervlakte 229 m²
• Inhoud woning 1.056 m³
• Perceel 61.695 m²
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