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Kennismaking 
Jelmer Bode de makelaar van dienst en het directe aanspreekpunt. 
Rechtstreeks contact opnemen is mogelijk  per e-mail, whatsapp of 
telefoon. 

We zijn bereikbaar op 0182 - 783 000 of 06 16 925 630  

maandag t/m vrijdag 8.30 tot 20.30  +  zaterdag 10.00 - 15.00 

 
Adelmar Makelaardij 
Wonen is beleven,  de koop van een woning is niet anders. Adelmar Makelaardij biedt traditionele 
dienstverlening in een innovatief jasje, aandacht voor resultaat en beleving.  
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54 m² 

Woonoppervlakte 
 
 

58 m² 

Perceeloppervlakte 
 
 

1927 

Bouwjaar  
 
 

1 

Slaapkamer 
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Energielabel 
 
 

Dak + Muur 

Isolatie 
 
 

CV-ketel 

Verwarming  
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Constantijn Huygensstraat 57 | Gouda 
 
Omschrijving 

Starters opgelet! Geweldige eindwoning met garage op een leuke plek in Kort 
Akkeren!  Een woning met unieke kenmerken om verliefd op te worden. De 
sfeervolle woonkamer met halfopen keuken heeft bijzonder veel lichtinval dat je 
moet beleven. De openslaande deuren naar de eigen buitenruimte maakt het goed 
vertoeven in deze charmante woning. 
 
Buitengewoon wonen… 
• Woonkamer met parketvloer en openslaande deuren 
• 1 slaapkamer met badkamer en suite 
• Knusse patio/buitenruimte 
• Zonnige ligging (zuidwesten) 
• Garage met roldeur 
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Begane grond 
Entree/hal met meterkast (vernieuwd), toiletruimte en toegang tot de 
woonkamer. Een sfeervolle living met openslaande deuren naar de eigen 
buitenruimte. De ommuurde buitenruimte is een aangenaam verlengstuk 
met prettig lichtinval door de zuidwestelijke ligging.  

De garage van ca. 10 m² heeft eveneens veel lichtinval dankzij de twee 
dakramen. De roldeur maakt de garage bijzonder geschikt voor 
motorrijders, zelfstandig professionals , hobbyisten en diverse 
sportliefhebbers. Het is ook mogelijk om de ruimte naar eigen inzicht aan te 
passen (bijv. een tweede slaapkamer). 
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Verdieping 
De trap vanuit de woonkamer leidt naar een ruime slaap- en badkamer. De 
slaapkamer met twee dakkapellen en hoog plafond maakt het een fijne 
ruimte. De aangrenzende badkamer is voorzien van een douche, wastafel en 
biedt zelfs ruimte voor een bad en/of toilet indien dit gewenst is. 
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Tuin  

 
 
 

 

Patio/Buitenplaats 
De ommuurde buitenplaats is toegankelijk via de woonkamer en garage.  
De woonkamer met openslaande deuren maakt de verbinding met de 
buitenruimte bijzonder prettig. De straatzijde is tevens toegankelijk met de 
poort in de buitenmuur.  
 

5 m² 

Tuinoppervlakte 
 
 

ZW 

Tuinligging 
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DETAILS 

 
 
 

 

op een rijtje... 
- Bouwjaar 1927; 
- Woonoppervlak 54 m²; 
- Perceel 58 m²; 
- Inhoud 216 m³; 
- 1 slaapkamer 
- Badkamer met douche 
- Dak + Muur isolatie 
- Energielabel (C); 
- CV Ketel verwarming ( 2007) 
- Gezellige patio/buitenruimte op het zuidwesten 
- Garage met roldeur en dakramen 
- Oplevering: korte termijn mogelijk 
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Foto 
 
 
Bekijk alle foto’s op adelmar.nl of Funda. Scan de QR Code of klik op deze link.  
 
 
 
 

  

Presentatie 

https://www.adelmar.nl/constantijn-huygensstraat-57-gouda
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Plattegrond 
 
 

  

Begane grond 
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Plattegrond 
 
 

  

1ᵉ verdieping 
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Omgeving 

De wijk Kort Akkeren is gebouwd in de jaren '30 en '50. De authentieke omgeving maakt het een 
populaire buurt. De wijk heeft verrassend veel te bieden. Hier een overzicht van de voorzieningen 
in Kort Akkeren.  

Winkels 
Door de wijk verspreidt vind je verschillende winkel. De marktwinkel 'Winkel van Sinkel' heeft een 
verrassend groot assortiment voor de nodige huishoudelijke zaken.  
In dezelfde straat een volwaardige supermarkt met een PostNL servicepunt en slijterij. Daarnaast 
vind je een DA Drogist, Lidl supermarkt, dierenwinkel en hengelsport-speciaalzaak. 

Horeca 
In de een variatie aan eetgelegenheden. Een Aziatische restaurant, cafetaria's en culinaire 
restaurant. Op de rand met het historisch centrum vind je nog twee aanraders; de 'Lichtfabriek' en 
'De Kleischuur'. 

Openbaarvervoer 
Vanuit de wijk zijn verschillende bushaltes met lijnen van en naar het treinstation/centrum. Het 
intercity treinstation is vanuit het grootste deel van Kort Akkeren op loopafstand. Op de fiets is het 
bus en treinstation altijd dichtbij.  

Onderwijs/KDV 
Gouda heeft bovengemiddeld veel onderwijsinstellingen, Kort Akkeren is daarin geen 
uitzondering. Er zijn verschillende basisscholen en een kinderdagverblijf (naast het Filmhuis). 
 
Speeltuin "De Sluis" 
Geweldige speelplek voor de kinderen, gelegen in het westen van Kort Akkeren aan de overkant 
van het stroomkanaal. Tevens een heerlijke plek om te wandelen via het Ruige Weteringpad langs 
het Gouwekanaal. Meer informatie speeltuindesluis.nl/ 

Film theather | Filmhuis Gouda 
Het Filmhuis bestaat al meer dan veertig jaar en is sinds 1979 gevestigd aan de Lethmaetstraat 45, 
op de eerste etage van een sfeervol historische schoolgebouw in de wijk Korte Akkeren. Gratis 
parkeren kan om de hoek..  Meer informatie op de website filmhuisgouda.nl/. 

Zorg 
In de voormalige sacramentskerk is op prachtige wijze een gezondheidscentrum gevestigd met 
diverse zorgverleners. Meer informatie: https://www.korteakkeren.com/ 

In het midden van de wijk is er een kliniek voor gezelschapsdieren (Emmastraat).  
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Meetrapport 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Terug naar begin  

Oppervlakte en inhoud 
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Kadaster 
 

       
 
 
Terug naar begin 

 

Kadastrale kaart 
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Adelmar informatie 
Onze diensten 
Adelmar Makelaardij is de makelaar voor kwalitatieve dienstverlening op het gebied van verkoop- en 
aankoopbemiddeling in Gouda, Woerden, Vleuten, De Meern en Leidsche Rijn Utrecht.  
Onze dienstverlening kenmerkt zich door aandacht voor detail. We creëren transparantie en 
overzicht gedurende het verkooptraject wat mede bijdraagt aan onze betrouwbare en kwalitatieve 
dienstverlening. Bent u benieuwd hoe wij dit doen? Bel ons gerust. 
 
Wij komen graag in contact 
Heeft u vraag of wilt u slechts even kennismaken? Wat de aanleiding ook is; u kunt ons altijd bellen 
voor persoonlijk contact of voor het maken van een afspraak.  
We zijn bereikbaar op 0182 - 783 000 | 8.30 tot 20.30 (ma-vr) + 10.00 tot 15.00 (za). 
  
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) 
 
Compenseren kun je leren 
Adelmar heeft als doel zijn bij de uitvoering van zijn activiteiten bij te dragen aan een betere 
leefomgeving voor mens, dier en natuur. Hierin proberen wij vooruitstrevend te blijven handelen en 
onze inspanningen mee te laten groeien met het bedrijf. Vanaf de oprichting minimaliseren we het 
gebruik van grondstoffen en waar mogelijk dit in ruime mate te compenseren. Met het planten van 
nieuwe bomen investeren we nieuwe grondstoffen en een betere leefomgeving. 
Meer informatie leest u op onze webpagina of op treesforall.nl. 
 
Bouwen aan een betere toekomst  
Wij van Adelmar Makelaardij zijn verheugd om dagelijks betrokken te mogen zijn bij het vinden van 
andermans woongeluk. Een omgeving waar wij mogen meedelen in een van de bijzondere 
momenten van het leven, de aan- of verkoop van het eigen huis.  
 
Wij hebben ons afgevraagd hoe wij meer kunnen bijdragen, voor namelijk in delen van de wereld 
waar het creëren van woongeluk een grote uitdaging kan zijn. Stichting Habitat zet zich in voor het 
bouwen van veilige en degelijke huizen wereldwijd. Met het steunen van deze stichting willen wij 
structureel een steentje bij te dragen. Daarom doneren wij bij iedere succesvolle 
verkoopbemiddeling door Adelmar Makelaardij 0,02% van de betreffende vraagprijs voor eigen 
rekening in overleg met de verkoper.  

Habitat for Humanity ondersteunt mensen bij de bouw van een eigen huis zodat zij zelfstandig een 
beter bestaan kunnen opbouwen. Meer informatie leest u op onze website of op habitat.nl. 

 
            

 
Deze brochure is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Echter is niet uit te sluiten dat de 
informatie enigszins afwijkt van hetgeen u in of rond de woning heeft waargenomen. Dit kan met name gelden 
voor plattegronden, bouwtekeningen, afmetingen en kenmerken. Hieraan kunnen dan ook geen rechten 
worden ontleend. 

http://www.adelmar.nl/habitat
https://habitat.nl/over-habitat/missie-en-visie/
http://www.adelmar.nl/mvo
https://habitat.nl/over-habitat/missie-en-visie/
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