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Omschrijving
TRANSFORMATIEPROJECT "DE WATERTOREN" MET BOUWVERGUNNING 
VOOR 7 VERDIEPINGEN, DAKTERRAS EN PARKEREN



Op een mooi kavel van ca. 551 m² eigen grond staat deze historische 
watertoren uit 1916 langs de Hollandsche IJssel. Vanaf het dakterras op ca. 34 
m. hoogte heeft u een prachtig uitzicht over de wijde omgeving. Het object 
heeft de bestemming "bedrijf”, zijnde lichte bedrijvigheid en kantoren. Voor dit 
object heeft de huidige eigenaar een prachtig plan laten tekenen om het te 
transformeren naar 7 losse kantoren met lift, een dakterras en parkeren welke 
u als belegging kunt verhuren of later wellicht gesplitst kan verkopen. 



Huidige Indeling:

Beg.gr.: entree met meterkast, open ruimte (ca. 75 m²), hoogte ca. 6 m.

1e Verd.: open ruimte (ca. 75 m²), hoogte ca. 6 m.

2e Verd.: open ruimte (ca. 75 m²) hoogte ca. 6 m.

3e Verd.: open ruimte (ca. 75 m²), hoogte ca. 2 m. 

4e Verd.: Rondgang om het vml. watertank (watertank hoogte 6 meter, bv. te 
gebruiken als zwembad of vijver) met trap naar dakterras met fraai uitzicht. 

Vloeroppervlakte ca. 300 m²

Hoogte ca. 34 m



Bijzonderheden:

Deze watertoren van Ouderkerk aan den IJssel is gebouwd in 1916 en is 
opgetrokken uit beton en ijsselsteentjes. De toren is sinds 1980 niet meer in 
gebruik als watertoren en heeft in het huidige bestemmingsplan de 
bestemming bedrijf, categorieën 1 en 2, zijnde lichte bedrijvigheid en kantoren. 
Wonen en detailhandel zijn dus niet toegestaan. Er is eerder eerder een 
aanvraag voor wonen gedaan maar dat is afgewezen door de gemeente. 
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Behoudens elektra en water zijn er geen nutsvoorzieningen aanwezig. 



Ligging: 

De watertoren is gelegen aan de rivier de Hollandsche IJssel tussen Ouderkerk 
aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel. Er is een busverbinding naar het 
busstation in Krimpen aan den IJssel en naar station Gouda. De ring Rotterdam 
(A16) ligt op ca. 15-20 rijden. 



Algemeen

Al het bovenstaande betreft informatie omtrent de verkoop van IJsseldijk West 
te Ouderkerk aan den IJssel. Deze informatie is met zorg samengesteld, maar 
voor de juistheid ervan kan door Van Herk bedrijfsmakelaars geen 
aansprakelijkheid worden aanvaard, noch aan de vermelde gegevens enig 
recht worden ontleend. Nadrukkelijk is vermeld dat deze 
informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden 
beschouwd.




KENMERKEN

Basiskenmerken

300 m² 1906-1
930

Type object Kantoorruimte
Oppervlakte 300 m²
Verdiepingen 5
BTW Nee
Aanvaarding Direct
Servicekosten -
Parkeerplaats

0













VIRTUEEL BEZICHTIGEN

Video en 360° foto’s
Klik op onderstaande iconen, of ga naar onze website, voor het bekijken van de 
video en de 360° foto’s.



KADASTER

Kadastrale gegevens

Adres

IJsseldijk-West 110




Postcode/plaats

2935 AR, Ouderkerk Aan 
Den IJssel




Oppervlakte	

551 m²



PLATTEGROND
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DISCLAIMER

Hoofdlijnen verkoopprocedure
1. Bezichtiging uitsluitend na afspraak met en in aanwezigheid van de makelaar.

2. Zodra er overeenstemming is bereikt over de koopsom, de opleveringsdatum en 
alle overige voorwaarden, zal er een koopakte worden opgemaakt conform het 
NVM-model.

3. Indien een financieringsvoorbehoud wordt gevraagd en door verkoper wordt 
geaccepteerd, geldt dit voor een periode van circa 6 weken tenzij anders 
overeengekomen.

4. Oplevering: in de huidige staat met alle daarbij behorende rechten, aanspraken, 
zichtbare en onzichtbare gebreken (voor zover bij de verkopende partij niet 
bekend), heersende en lijdende erfdienstbaarheden, kwalitatieve rechten en vrij 
van hypotheken, beslagen en inschrijvingen daarvan. Baten en lasten worden 
door de notaris naar rato verrekend per de datum van de eigendomsoverdracht. 
Indien het object is verhuurd dan geldt dit ook voor reeds betaalde 
huurpenningen, servicekosten, borg en alle overige betaalde diensten van 
verhuurder aan huurder welke betaald zijn door huurder(s).

5. Waarborgsom/ bankgarantie: tot zekerheid voor de nakoming van de 
verplichtingen wordt door koper bij ondertekening van de koopakte een 
waarborgsom gestort bij de notaris ten bedrage van 10% van de koopsom. In 
plaats van de waarborgsom kan koper een schriftelijke bankgarantie stellen, 
mits deze bankgarantie onvoorwaardelijk is afgegeven door een in Nederland 
gevestigde bankinstelling.



6. Plattegronden, tekeningen en schetsen: 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. Wij stellen u graag in de 
gelegenheid om ook zelf of door een daartoe deskundig persoon een meting te 
laten verrichten. Indien u hiervan geen gebruik van maakt kunt u achteraf ook 
geen rechten aan onze meting ontlenen.

7. Het risico t.a.v. eventuele bodem- en/of grondwaterverontreiniging komt -al 
dan niet na een uitgevoerd grond- en/of grondwateronderzoek- met ingang van 
de datum van de eigendomsoverdracht voor rekening van koper met vrijwaring 
daarvan voor verkoper.

N.B. Genoemde hoofdlijnen hebben niet de strekking uitputtend te zijn; al naar gelang de 
situatie vereist, kunnen door verhuurder voorwaarden worden toegevoegd. Ook kan het nodig 
zijn genoemde hoofdlijnen nader uit te werken in de akte van levering. 




Bij het samenstellen van deze brochure zijn we nauwkeurig te werk gegaan, aan onjuistheden 
en/of onvolkomenheden kunt u echter geen rechten ontlenen.



Jouw toekomst

Interesse of 
vragen?
Koningin Wilhelminaplein 5

2921 AB KRIMPEN AAN DEN IJSSEL

Telefoon: 0180 53 00 00

bedrijven@vanherk.nl

vanherk.nl


