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Wezenlaan 165, Nijmegen

Een authentieke, vrijstaande en vrij liggende boerderijwoning, aan de rand 

van een prachtig park én heel dichtbij de stad… Over een buitenkans 

gesproken! Als je een pand zoekt dat je helemaal naar je eigen wens wilt 

indelen en laten afwerken, dan is dit je kans om jouw droomwoning te 

realiseren. De plek in Nijmegen is ongeëvenaard, je woont hier overal 

dichtbij en hebt het Goffertpark letterlijk aan je voeten liggen. Kom zelf alle 

mogelijkheden van dit pand – en het grote perceel waarop het staat – 

ervaren.
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€ 499.000,- kosten koper

Soort woning

Bouwjaar

Woonoppervlakte

Perceeloppervlakte

Aantal kamers

Aantal slaapkamers

woonboerderij

1925

131 m2

820 m2

7
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Begane grond
Een voortuin en een brede oprit met parkeerplaats voor meerdere auto’s 

scheiden het huis van de straat. Via de voortuin loop je naar de voordeur, via 

de oprit kom je bij de zijdeur die leidt naar de keuken. Door de voordeur kom 

je binnen in de hal en rechtdoor loop je de woonkamer in. Die is L-vormig, zo’n 

35m2 groot en mooi licht door de ramen aan drie zijden. De woonkamer heeft 

een sfeervolle openhaard en glas-in-loodramen. Aan de voorkant kijk je direct 

op het prachtige Goffertpark. In het verlengde van de woonkamer ligt de 

eetkeuken. De keuken is eenvoudig ingericht en gedateerd, maar wat een 

prachtige ruimte om om te bouwen tot een heerlijke moderne woonkeuken!

Vanuit de keuken kom je in de badkamer, die is gemoderniseerd. Hij is netjes 

en praktisch, volledig betegeld met witte en lichtgrijze tegels en uitgerust met 

douche, wastafel met ladekast, toilet en handdoekradiator.

Achter de keuken ligt een grote bijkeuken, van ruim 16m2. Dit zou na 

verbouwing een mooie tuinkamer, kantoor, atelier of slaapkamer kunnen 

worden. Keuken en bijkeuken hebben beide een deur naar buiten.
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Eerste verdieping
Via de trap in de gang kom je op de eerste verdieping. Hier zijn een overloop 

en 4 slaapkamers van 20, 8, 7 en 5m2. Door samenvoegen van een aantal 

kamers kun je hier een paar prachtige grote, lichte ruimtes maken. Daarnaast 

is er op deze verdieping nog een ruime bergzolder en een vliering waar je ook 

nog veel spullen kwijt kunt.
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Tuin
Het huis staat op een perceel van 820 m2, zoveel eigen grond is in de stad 

natuurlijk uniek. Nu bestaat het erf uit een grote parkeerplaats en een deel 

gras met bomen, maar denk je eens in wat een fantastische tuin je hier kunt 

maken. Er staan meerdere bijgebouwen op het terrein. Direct achter het huis 

ligt een aanbouw, die dienst doet als schuur/garage. Daarnaast zijn er twee 

open schuren, met ruimte voor auto’s, gereedschap en tuinspullen. Het terrein 

is volledig ommuurd.
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Locatie
Dit deel van de Wezenlaan grenst direct aan het Goffertpark, en is een haast 

dorps aandoende straat met vrijstaande, karakteristieke huizen. Ondanks de 

dorpse sfeer woon je hier dichtbij alle voorzieningen en op een kwartiertje 

fietsen van de binnenstad. Het is een super leuke wijk om op te groeien voor 

kinderen: groen is er volop en er zijn speeltuinen en speelveldjes dichtbij. In 

het Goffertpark is een mooi buitenzwembad. Scholen, kinderopvang, 

sportfaciliteiten, meerder winkelcentra zijn dichtbij en het CWZ, het Radboud 

Ziekenhuis, de Radboud Universiteit en de Hogeschool van Arnhem en 

Nijmegen liggen allemaal op korte fietsafstand. De natuur ligt direct voor je 

deur, maar wil je een andere groene omgeving, dan ben je daar super snel, 

bijvoorbeeld in de bosrijke omgeving richting Heilig Landstichting en Berg en 

Dal, de uiterwaarden van de Waal en de Ooijpolder. De snelwegen in de regio 

zijn snel te bereiken en het openbaar vervoer is prima geregeld.
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Soort woning

Type woning

Bouwjaar

Bouwvorm

Ligging

Woonoppervlakte

Perceeloppervlakte

Inhoud

Aantal kamers

Aantal slaapkamers

Aantal woonlagen

Verwarming

Warmwater

Isolatie

Eigendom

Tuin

Hoofdtuin

Ligging hoofdtuin

Achterom

Kwaliteit tuin

Schuur / Berging

Aantal bergingen

Garage

Soort dak

Permanente bewoning

Onderhoud binnen

Onderhoud buiten

woonboerderij

vrijstaande woning

1925

bestaande bouw

in bosrijke omgeving

131 m2

820 m2

590 m3

7

4

4

open haard

geiser eigendom

gedeeltelijk dubbel glas

eigendom

zijtuin

achtertuin

oost

ja

normaal

vrijstaand steen

3

aangebouwd hout

mansarde dak

ja

goed

goed
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Wat vind jij
belangrijk?

Dat is voor iedereen anders.

Op onze website bij ons aanbod vind je wat voor jou belangrijk is 

bij het zoeken naar een nieuw (t)huis.

We maken het graag makkelijk voor je.

 Een uitgebreide glossy presentatie van al onze woningen;

 Handige weetjes in de buurt; waar is bij deze woning de dichtsbijzijnde school, bakker, supermarkt en het station als je 

veel met de trein reist?

 In de downloadsectie kun je de vragenlijsten bekijken en welke spullen er wel of niet meegaan bij de verhuizing;

 Google streetview. Als je nog even wil kijken hoe de woning ligt ten opzichte van de straat.

Bewoners per wijk

4680 (46%)

5390 (54%)

De Huisarts

0.8
minuten lopen

Het kinderdagverblijf

0.5
minuten lopen

Bewoners per gemeente

83965 (48%)

89592 (52%)

De school

0.6
minuten lopen

De supermarkt

0.6
minuten lopen

Gezinnen met kinderen

 met kinderen (29%)

 zonder kinderen (24%)

 eenpersoons huishouden (49%)

Leeftijd buurtbewoners (%)

 0 - 15 jaar (17%)

 25 - 45 jaar (27%)

 +65 jaar (13%)

 15 - 25 jaar (18%)

 45 - 65 jaar (28%)

 

Leeftijd in gemeente (%)

 0 - 15 jaar (14%)

 25 - 45 jaar (28%)

 +65 jaar (16%)

 15 - 25 jaar (19%)

 45 - 65 jaar (25%)

 

www.openmakelaars.nl

https://www.openmakelaars.nl


BEKIJK DE VIRTUELE TOUR

Scan de QR-code met uw smartphone en druk op het VR-icoon 

om deze woning op onze website in 3D te beleven. Zo kunt u de 

bezichtiging nog eens dunnetjes overdoen of 1 van onze andere 

woningen virtueel bezichtigen.

Tip: QR-code scanner app: i-nigma (gratis voor iPhone, Android, 

Windows Phone)

Nog een eigen woning te verkopen? Grote kans dat wij de koper 

van uw woning al kennen.

Kijk eens op onze site bij wonen/zoekopdrachten. Zelf een 

opdracht plaatsen kan natuurlijk ook.

Virtual Reality tour
Thuis de bezichtiging nog eens 
dunnetjes overdoen
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http://downloads.topr.nl/uploads/360/Wezenlaan_165_Nijmegen/vrtour.html


Woning bekeken,
wat nu?

MEER OVER MARK JACOBS

Mensen verbinden. Dat is een van de mooiste 

elementen van mijn werk als makelaar. Dat begint 

al bij de eerste ontmoeting van een iemand die 

zijn of haar woning wil verkopen. Ik doe 

onderzoek, geef advies en als ik aan de slag mag, 

zoek ik een geschikte koper. Het geeft enorm veel 

energie als dat naar ieders tevredenheid lukt.

Daarnaast is de veelzijdigheid van mijn werk 

geweldig! Geen dag is hetzelfde. Ik ontmoet 

dagelijks nieuwe mensen, zie veel verschillende 

huizen en mag me bezig houden met een van de 

belangrijkste dingen in een leven: een thuis. Heel 

bijzonder!

Mijn ideale lunch? Als je de boter weglaat, mag je 

me altijd storen voor een broodje gezond! 

Heerlijk, samen met een glas melk. Als toetje een 

mandarijn en een kiwi. Daarna een kopje koffie, 

zoals ‘ie bedoeld is, zwart.

Mark weet alles over deze 
woning.

Ben je verkocht of wil je 
nogmaals kijken?

Neem dan contact op met ons.

  Mark@openmakelaars.nl

  024 - 20 40 400

  06- 21 88 2222

de meer voor minder makelaar

 024 - 20 40 400

 St. Annastraat 185

6524 EW Nijmegen

www.openmakelaars.nl

https://www.openmakelaars.nl
















Nijmegen-Midden
Nijmegen-Midden wordt begrensd door de St. Annastraat en Graafseweg. Hier 

vindt u de wijken Nije Veld (met de buurt Willemskwartier), Hazenkamp, 

Goffert, St. Anna en Heyendaal.

Het is een ruim en groen stadsdeel, met voor het merendeel koopwoningen. In 

dit stadsdeel ligt ook het universiteitsterrein van de Radboud Universiteit 

Nijmegen en de Hoge School Arnhem Nijmegen (HAN). Ook het ziekenhuis 

UMC Radboud is hier gevestigd.
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