
VIERDE TOCHTWEG 9A
MOORDRECHT



Bijzonderheden:

-  Er zijn na vrijstelling mogelijkheden ten behoeve van 

   nevenfuncties     

-  Ruime kavel, mogelijkheden voor paardenactiviteiten

Royale kavel tegen 
bebouwde kom 

Voor u ligt de brochure met informatie over het object waarin u 

interesse heeft. Om u een goede indruk te geven, vindt u in deze 

brochure veel informatie over deze prachtige ‘buitenstate’.

Deze woning draagt het waardevolle predikaat BUITENSTATE.

Een BUITENSTATE is een vrij gelegen – one of a kind – woning 

in het buitengebied. Een woning  waar de beleving van rust en 

ruimte centraal staat en waar vrijheid heerst. Een niet-alledaags 

onroerend goed met optimaal woongenot en veel mogelijkheden.

Geeft deze brochure u een (buiten)goed gevoel?

Uw BUITENSTATE makelaar nodigt u van harte uit voor een bezich-

tiging. De woning kan u op papier aanspreken, maar de emotie 

en zintuigprikkeling die de woning teweeg brengt, voelt u alleen 

ter plekke. Tijdens een bezichtiging krijgt u informatie over de 

woning en de omgeving. U kunt al uw vragen aan onze makelaar 

voorleggen.

Is dit uw buitenkans…?

Makelaar Bart Kooijman, T 0650 88 74 35
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kadastrale gegevens

Moordrecht D 475, groot 7.860 m2

Moordrecht D 3182, groot 8.620 m2

Totaal groot  16.480 m2

Bestemmingsplan gegevens

Het complex is gelegen in het bestem-

mingsplan Restveen en Groene 

Waterparel, vastgesteld door de 

gemeente Nieuwerkerk aan den IJssel 

op 27-1-2009 

en heeft de bestemming: Wonen en 

Agrarisch.
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Tegen de bebouwde kom van Moordrecht bieden wij u de kans om vrijstaand te 

wonen op een heerlijke rustieke plek met volop ruimte, terug in de natuur.

Op een royale kavel van 16.480 m2 staat een vrijstaande woning met siertuin, 

omgeven 

door bomen, struiken en waterpartijen, een paardenstal, paardenrijbaan, hobby-

kas, bergruimte, een boomgaard en een royaal perceel weiland. Aan de achterzijde 

heeft u schitterend uitzicht over de polder.
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Ligging

Tussen Rotterdam en Gouda ligt Moordrecht goed ontsloten op de uitvalswegen 

zoals A 20 en via N457 op de A12, binnen vijf en tien autominuten bereikbaar. 

Vanuit Moordrecht bent u vlakbij grote steden zoals Gouda, Den Haag, Rotterdam 

en Utrecht. Moordrecht zelf heeft een centrum met diverse winkels, restaurants 

en diverse basisscholen. In Gouda staan de scholen voor het voortgezet onderwijs. 

Het Groene Hart ziekenhuis is ook in Gouda te vinden.
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Woning, bouwjaar 1969

Via de oprit bereikt u direct de woning, 

er is voldoende parkeerruimte aan-

wezig. De tuin rondom geven u veel 

privacy en beschutting en zomers een 

prachtig mozaïek van kleurende bloe-

men. De woning heeft aan de zuidzijde 

nabij de watergang een terras.

De woning is geconstrueerd met 

een spouwmetselwerk buitenwand, 

een zadeldak gedekt met pannen. 

De woning is onderheid, de begane 

grondvloer is van betonnen elementen. 

De verdiepingsvloer is uitgevoerd in 

houten balken. 

Gebruiksoppervlak: circa 150 m2

Inhoud: circa 562 m3

Indeling begane grond

De woning betreedt u via de voordeur, 

waar u in de ruime hal komt met door-

gang naar de keuken en de woonkamer 

met knusse haard, toilet met fontein, 

badkamer met ligbad, douche en 

wastafel met aangrenzend slaapkamer/

kantoor. 

De begane grond heeft een laminaat 

vloer. In de woonkamer is een glazen 

pui aanwezig die aangenaam zicht en 

licht binnenbrengt.

De keuken is verbonden aan de bij-

keuken welke gebruikt kan worden als 

woonkeuken of als kantoorruimte.
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1e en 2e verdieping/zolder

Via de trap in de hal bereikt u de overloop. Deze verschaft toegang tot de andere 

vertrekken. De verdieping is ingericht met een slaapkamer aan de voor en achter-

zijde. De badkamer is ingericht met een toilet, wastafel en een douche. De badka-

mer is betegeld met marmer vloertegels en witte wandtegels.

2e verdieping/zolder

Er is een 2e verdieping aanwezig welke 

in gebruik is als bergruimte.







Paardenstal circa 122 m2 gebruiksoppervlak

De paardenstal (10,56 x 14,51) is een ruime stal, gedeeltelijk ingericht met vijf 

ruime paardenboxen, gedeeltelijk ingericht als berging. De stal heeft een betonnen 

vloer, ijzeren spanten en een zadeldak gedekt met asbesthoudende dakplaten. De 

zijwanden zijn van B2 betonblokken en afgewerkt met hout. Aan de voorzijde is 

een garagedeur aanwezig voor 3 auto’s geschikt.



Paardenrijbaan en weiland

De gedraineerde paardenrijbaan, met een ‘Equifond’ bodem, ligt achter de paar-

denstal en heeft een afmeting van 20 x 35 meter.

Weiland

Het weiland achter de paardenrijbaan heeft een afmeting van circa 14.000 m2, de 

grondsoort betreft veengrond. Aan de achterzijde is een boomgaard aangeplant 

met stoofperen-, appel- en pruimenbomen.
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Kas

Naast de paardenstal staat een Venlokas (12,13 x 6,59 meter) met druiven en 

perziken.

Berging

Voor de kas staat een berging (4,49 x 9,30 meter). De zijwanden zijn van stalen 

damwandprofielplaten en het dak is gedekt met asbesthoudende golfplaten.
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WWW.BUITENSTATE.NL

Schep Makelaardij

Lopikerplein 2

2871 AN  Schoonhoven

Makelaar Bart Kooijman

T 0650 88 74 35

E b.kooijman@schep.nl

www.schep.nl

Een BUITENSTATE makelaar is gese-

lecteerd op grond van zijn of haar 

jarenlange aantoonbare ervaring en 

deskundigheid. 

Hij is geworteld in het buitenleven. 

Hij is vertrouwd met de plaatselijke 

gewoonten 

en gebruiken. Hij zal u deskundig voor-

lichten tijdens de bezichtiging. 

Hij laat u de rust en de ruimte van 

de woning ervaren. Eigen. Solide. 

Aangenaam. En net een beetje anders.

Wilt u meer informatie? Of heeft u inte-

resse in een bezichtiging? Neem dan 

gerust contact met ons op.


