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Bakerwaard 38, Arnhem

Wonen in de Schuytgraaf is gewild en wij snappen goed waarom. Zeker als 

je de Bakerwaard 38 ziet!. Deze moderne half vrijstaande woning biedt 

opvallend veel ruimte en wooncomfort. Hij heeft een royale woonkamer, 

een gezellige halfopen woonkeuken, vier slaapkamers, een luxe badkamer 

en een aparte wasruimte. Achter het huis ligt een fraaie tuin. De afwerking 

is neutraal, sfeervol en van hoog niveau, dus je kunt er ook nog eens zó in. 

Welkom in je nieuwe thuis!

2



€ 325.000,- kosten koper

Soort woning

Bouwjaar

Woonoppervlakte

Perceeloppervlakte

Aantal kamers

Aantal slaapkamers

eengezinswoning

2008

138 m2

146 m2

5
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Begane grond
De Bakerwaard 38 ligt op de hoek van een gevarieerd rijtje moderne 

woningen, waarvan hij zich onder meer onderscheidt met een extra 

verdieping. Deze verdieping en de rechte belijning maken het huis heerlijk 

ruim.

Via de voordeur kom je binnen in de hal met een garderobenis, de meterkast 

en het toilet. De deur aan je linkerhand brengt je in de woonkeuken. Deze 

heeft een groot raam aan de straatzijde. In de keuken is plaats voor een grote 

eettafel of een gezellige bartafel. Het keukenblok heeft een U-opstelling en 

vormt de scheiding tussen de woonkamer en de keuken. Hij is uitgevoerd in 

hoogglans wit en heeft sinds vorig jaar een nieuw antraciet werkblad en 

nieuwe spoelbak. De keuken biedt veel werk- en bergruimte en is uitgerust 

met diverse inbouwapparatuur, zoals een inductiekookplaat, een koel-

/vriescombinatie, een combimagnetron, een vaatwasser en een koffiemachine 

(alles Siemens).

De woonkamer is een mooi bijna vierkant vertrek van zo’n 30 m2. De glazen 

schuifpui biedt uitzicht op de tuin en zorgt voor een overvloedige lichtinval. De 

hele benedenverdieping is voorzien van een kwalitatieve laminaatvloer in een 

warme houtkleur. Een wand van de woonkamer is behangen, de overige 

wanden zijn glad gestuukt en wit gesaust. Een deur leidt vanuit de woonkamer 

naar de trap naar boven, de deur direct daarnaast geeft toegang tot een grote 

trapkast.
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Eerste verdieping
De eerste verdieping bestaat uit twee slaapkamers, de ruime badkamer en een 

separaat toilet. De grootste slaapkamer ligt aan de voorzijde en is ruim 17 m2. 

Hij heeft openslaande deuren naar een Frans balkon en een klein zijraam. Er is 

meer dan genoeg plaats voor een tweepersoonsbed en een grote 

garderobekast. De tweede slaapkamer ligt aan de achterzijde en is ruim 6 m2. 

Dit is een leuke kinderkamer of een fijne studeerkamer. De badkamer ligt 

daarnaast en is betegeld met lichte tegels tot aan het plafond en 

terracottakleurige tegels op de vloer. Hij is luxe ingericht met een dubbele 

wastafel met onderbouw, een ligbad en een separate inloopdouche.
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Tweede verdieping
Een tweede vaste trap brengt je naar de zolderverdieping. Daar vind je nog 

twee grote slaapkamers en de wasruimte. De slaapkamer aan de voorzijde is 

ook hier ruim 17 m2 en heeft net als op de eerste verdieping openslaande 

deuren naar een Frans balkon en een klein zijraam. De tweede slaapkamer op 

deze verdieping is 9 m2. De wasruimte is 6 m2 en heeft behalve aansluitingen 

voor de wasmachine en droger een handige spoelbak. In alle slaapkamers en 

de wasruimte ligt een identieke laminaatvloer als op de benedenverdieping. 

De wanden op de slaapverdiepingen zijn glad gestuukt en gesaust in 

verschillende lichte tinten.
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Exterieur
Achter de woning ligt een fraai aangelegde tuin op het zuiden. De tuin is zo 

ingericht dat je altijd de keuze hebt uit een plekje in de zon of juist in de 

schaduw. Het middengedeelte is bestraat met klinkers, de randen zijn mooi 

beplant met vaste planten. De tuin vraagt dan ook weinig onderhoud en 

nodigt vooral uit tot genieten. Achter in de tuin staat een berging voor de 

tuinspullen en de fietsen.
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Soort woning

Type woning

Bouwjaar

Bouwvorm

Ligging

Woonoppervlakte

Perceeloppervlakte

Inhoud

Aantal kamers

Aantal slaapkamers

Aantal woonlagen

Warmwater

Isolatie

Tuin

Hoofdtuin

Ligging hoofdtuin

Achterom

Kwaliteit tuin

Schuur / Berging

Aantal bergingen

Garage

Soort dak

Permanente bewoning

Onderhoud binnen

Onderhoud buiten

eengezinswoning

hoekwoning

2008

bestaande bouw

in woonwijk

138 m2

146 m2

508 m3

5

4

3

centrale voorziening

volledig geïsoleerd

achtertuin

achtertuin

zuid

ja

normaal

vrijstaand hout

1

geen garage

plat 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

4415 (50%)

4430 (50%)

De Huisarts

0.9
minuten lopen

Het kinderdagverblijf

0.5
minuten lopen

Bewoners per gemeente

77707 (50%)

77992 (50%)

De school

0.6
minuten lopen

De supermarkt

0.7
minuten lopen

Gezinnen met kinderen

 met kinderen (57%)

 zonder kinderen (24%)

 eenpersoons huishouden (21%)

Leeftijd buurtbewoners (%)

 0 - 15 jaar (32%)

 25 - 45 jaar (43%)

 +65 jaar (3%)

 15 - 25 jaar (8%)

 45 - 65 jaar (16%)

 

Leeftijd in gemeente (%)

 0 - 15 jaar (17%)

 25 - 45 jaar (30%)

 +65 jaar (15%)

 15 - 25 jaar (14%)

 45 - 65 jaar (27%)

 

www.openmakelaars.nl

https://www.openmakelaars.nl


Woning bekeken,
wat nu?

MEER OVER ROEL VAN DORT

Problemen ken ik niet, oplossingen wel! Altijd 

probeer ik het maximale voor onze klanten te 

behalen en hun daar zoveel mogelijk bij te 

betrekken. Ik sta graag voor anderen klaar en vind 

het leuk als ik toch iets voor elkaar krijg wat men 

niet had verwacht.

In mijn vrije tijd ben ik regelmatig onder water te 

vinden in een van de mooi wateren hier in de 

omgeving. Ook vind ik het leuk om met mijn 

vriendin een hapje te gaan eten of wat te gaan 

drinken in de stad.

De dag begin ik niet zonder een kop koffie met 

melk en suiker. Als lunch een boterham met 

kaas/tomaat of ham/kaas en daarbij een groot 

glas water.

Roel weet alles over deze 
woning.

Ben je verkocht of wil je 
nogmaals kijken?

Neem dan contact op met ons.

  roel@openmakelaars.nl

  026 - 750 2 753

  06 - 4016 2080

de meer voor minder makelaar

 026 - 750 2 750

 Velperplein 11

6811 AG Arnhem

www.openmakelaars.nl

https://www.openmakelaars.nl










Schuytgraaf
Schuytgraaf is een nieuwe Vinex-wijk van Arnhem.

Schuytgraaf ligt in de Over-Betuwe en ten zuidwesten van de binnenstad van 

Arnhem. De naam van de wijk is afgeleid van de oude boerderij De Schutgraaf 

en de watergang en weg met de naam Schutgraaf. Tot en met 2028 worden 

circa 6.250 woningen gebouwd voor zo'n 15.000 Arnhemmers. Op 31 

december 2009 woonden er 6762 mensen in 2562 woningen.

Met respect voor het huidige landschap krijgt Schuytgraaf volgens de plannen 

25 buurten met een grote variatie in woningen en straten. Naast ruimte voor 

zowel wonen als werken komen er diverse voorzieningen zoals een park, 

winkelcentrum en scholen. In juni 2009 werd Sportpark Schuytgraaf geopend. 

Hier is onder meer voetbalvereniging Arnhemse Boys gevestigd. In 2015 

openden het 'Multifunctioneel Centrum Schuytgraaf' en het winkelcentrum 

hun deuren.

Schuytgraaf bestaat uit de buurten Schuytgraaf-Noord,

Schuytgraaf-Centrum en Schuytgraaf-Zuid. Deze bestaan weer uit kleinere 

buurten, velden genoemd, met elk een eigen identiteit.
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