
LEIDSEVAART 78
NOORDWIJKERHOUT



Kerngegevens

- Gebruiksoppervlak woning:166 m2

- Inhoud woning:circa 600 m3

- Bedrijfsruimte:425 m2

- Kas:3.185 m²

- Perceel oppervlakte:10.287 m2

- Aansluiting op gas, water, elektra en riolering

Vrijstaande woning met 
bedrijfsruimte, kas, weiland

Voor u ligt de brochure met informatie over de woning waarin u 

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

brochure veel informatie over deze goed onderhouden vrijstaande 

woning met bedrijfsruimte, kas en weiland.

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 50



BUITENSTATE - BUITENKANSEN IN WONEN

Kadastrale gegevens

Noordwijkerhout B 2011, groot 765 m2

Noordwijkerhout B 3811, groot 1.000 

m2

Noordwijkerhout B 4031, groot 8.522 

m2

Totaal groot 10.287 m2

Bestemmingsplan gegevens

Bestemmingsplan Buitengebied 2015,

gemeente Noordwijk,

vastgestel 30-06-2016

Het object heeft de bestemming:

Agrarisch-Bollenteelt-Bollenzone 

1. Nagenoeg de gehele oppervlakte 

is ingetekend als bouwvlak. Het is 

als particulier mogelijk de woning te 

bewonen, hiervoor zal een vergunning 

aangevraagd moeten worden 

als plattelandswoning.
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Ligging

Op een rustige weg langs de 

Leidsevaart, een trekvaart tussen 

Leiden en Haarlem, ligt het object op 

circa 2,5 kilometer van het centrum 

Noordwijkerhout. Het gebied ken-

merkt zich met name door de kleur-

rijke bollenvelden en de Hoge- en 

Lageveensemolen die vlakbij gesitueerd 

zijn. Op een steenworp afstand liggen 

de duinen en het strand.

De Rijksweg A44 ligt op 8,5 kilome-

ter en de Provincialeweg N 206 op 3 

kilometer afstand. Binnen 20 minuten 

rijden ligt de wereld voor u open op 

Schiphol Airport. In Sassenheim en 

Voorhout zijn treinstations aanwezig.

Entree

Via een op afstand bedienbaar hek, 

krijgt u toegang tot het terrein Er is 

ruim voldoende parkeermogelijkheid 

aanwezig buiten of in de stalling. Het 

hek is voorzien van een intercom en 

signaleersysteem. 

Rondom de woning is een heerlijke 

ruime siertuin aanwezig waar u een uit-

zicht heeft op de schitterend gekleurde 

bollenvelden. De tuin is ingericht met 

een groot gazon, verschillende hagen 

en bomen geven beschutting en bieden 

een podium voor de fluitende vogels.

Een gedeelte van de oprit en parkeer-

plaatsen zijn geasfalteerd en bestraat 

met tegels en klinkers. 
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Woning

De woning is gebouwd in 1974 maar compleet ver- en uitgebouwd in 2005. Er 

is onder andere een nieuw dak, spouwmuren, hardhouten kozijnen en vloeren 

geplaatst. De woning verkeerd in uitstekende staat van onderhoud. De woning 

wordt verwarmd middels vloerverwarming op de begane grond, de eerste verdie-

ping wordt verwarmd middels radiatoren, de badkamer heeft vloerverwarming en 

een designradiator. 

Indeling begane grond: Via de voordeur komt u in de ruime hal met meterkast, 

toilet en vaste kast; een werkkamer welke eventueel ook als slaapkamer gebruikt 

kan worden;

de woonkamer is voorzien van een erker 

en schuifpui; de woonkamer loopt over 

in de ruime keuken en is voorzien van 

6- pits gasfornuis, grote Boretti elektra 

oven, Miele vaatwasser (2017), Siemens 

koelkast en Siemens vriezer met 4 

laden; de bijkeuken is ingericht voor 

een wasmachine en droger welke in een 

keukenblok verwerkt zijn; naast de deur 

is een robuuste wastafel gemonteerd.





Indeling 1e verdieping

via een vaste hardhouten trap bereikt u de overloop; er zijn twee grote slaap-

kamers met beide een grote schuifwandenkast; verder zijn er twee kleinere 

slaapkamers en een badkamer met ligbad, douche, toilet en wastafelmeubel. De 

verdieping is voorzien van twee grote dakkapellen aan de voor- en achterzijde.
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Bedrijfsruimte

Direct achter de woning staat een bedrijfsruimte welke is 

verbonden met de achterliggende kas. De bedrijfsruimte 

heeft twee afdelingen, één ingericht als autowerkplaats, de 

ander als bedrijfsruimte voor teelt. De werkplaats is in 2006 

verbouwd en heeft een sandwichpaneel dak en een gegal-

vaniseerde stalen constructie. De betonnen vloer is voorzien 

van vloeistofdichte coating en er zijn twee hefbruggen voor 

auto’s geïnstalleerd (overname bespreekbaar). Er zijn drie 

aparte ruimten in de werkplaats voorzien van een keuken, 

kantoor en een natte ruimte voorzien van douche, toilet en 

een grote wasbak. De goothoogte bedraagt circa 4,30 meter, 

aan de voorzijde is een grote overheaddeur aanwezig. 

De andere bedrijfsruimte heeft aan de voorzijde een grote 

overheaddeur, een kleine schuifdeur, een dak met licht 

doorlatende platen en een betonnen vloer. Er is een koel-

cel aanwezig van circa 3 x 3 x 3,75 meter (geen koelmotor 

aanwezig). Er is een opstelplaats voor een verwarmingsketel 

(ketel niet meer aanwezig, verwarmingsbuizen wel). Er is een 

beregeningscomputer aanwezig met mengmestinstallatie.
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Kas 1

Tegen de bedrijfsruimte aan staat een kas van 12,5 x 33 

meter, bouwjaar 2000, alle kassen zijn ingericht voor de teelt 

van Hortensia’s. Er is een betonnen vloer aanwezig, de kas 

is voorzien van enkel glas, schermdoeken (ter overname), 

Sercom computergestuurde nokbeluchting en een buizenver-

warming, doch niet geheel functioneel en een aansluiting 

voor de regeninstallatie. De goothoogte is 4,30 m.

Kas 2 

Tegen kas 1 aan staat een kas van 40 x 33 meter, bouw-

jaar 2000. Er ligt worteldoek op bodem en een betonnen 

pad langs de gevel. Voorzien van enkel glas, schermdoeken 

(ter overname), Sercom computergestuurde nokbeluchting, 

drainage en buizenverwarming doch niet geheel functioneel 

en een aansluiting voor de regeninstallatie. De goothoogte is 

4,30 m. 

Kas 3

Achter kas 2 staat kas 3, heeft een afmeting van 46 x 33 

meter, bouwjaar 1990 en is momenteel ingericht voor de 

teelt van Hortensia’s. Er ligt worteldoek op bodem, de 

constructie is van gegalvaniseerd staal en aluminium roe-

den. Voorzien van enkel glas, schermdoeken (ter overname), 

Sercom computergestuurde nokbeluchting en buizenverwar-

ming, en een aansluiting voor de regeninstallatie. De goot-

hoogte is 3,30 m. 



Weiland

Achter het kassencomplex is het terrein ingericht als grasland, de oppervlakte 

bedraagt circa 2.900 m². Het grasland is gelegen in het bouwvlak.





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 voorlichten 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.


