
WESTEINDE 27B
HAZERSWOUDE-DORP



Bijzonderheden:

- 12.955 m2 perceeloppervlakte

- 830 m3 inhoud woning

- 377 m2 oppervlakte loodsen

- 1.348 m2 oppervlakte kassen

- 5.940 m2 oppervlakte containervelden

Woon-/werkcombinatie

Een buitenkans als woon- werkcombinatie. Momenteel is 

het bedrijf in gebruik als kwekerij in het buitengebied van 

Hazerswoude-Dorp. De totale oppervlakte bedraagt maar liefst 

12.955 m².

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…?
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Kadastrale gegevens

Hazerswoude F 537, groot 5.005 m2

Hazerswoude F 600, groot 7.385 m2

Hazerswoude F 683, groot 565 m2

Totaal groot  12.955 m2

Bestemmingsplan

Beheersverordening: Buitengebied 

Rijnwoude

2015, vastgesteld  31-3-2016

Bestemming: Agrarisch, sierteelt



Op fietsafstand is Hazerswoude-Dorp gelegen waar basisscholen, voorzieningen 

en winkels voor de dagelijkse behoeften gevestigd zijn. Alphen aan den Rijn en 

Zoetermeer zijn de dichtstbijzijnde gelegen steden  en zijn gelegen op circa 10 kilo-

meter afstand.  Rijkswegen als de N11, A4 en de A12 zijn relatief goed te bereiken. 

Er zijn goede openbaar vervoer/ busverbindingen met Zoetermeer, Alphen aan den 

Rijn en Leiden.

De woning is in 1984 gebouwd in de dijk van het Westeinde en heeft totaal een 

inhoud van circa 830 m³. De woning is aangesloten op waterleiding, gemeente-

lijk riool en glasvezel is in aanleg. Er is een aparte aansluiting bij de woning en 

bedrijfsgebouw voor aardgas en elektra. De woning wordt centraal verwarmd mid-

dels een Nefit Elite combiketel (2005), de begane grond en badkamer zijn voorzien 

van vloerverwarming.
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U komt via de achterzijde binnen in het 

souterrain welke is ingericht met hal en 

vaste trap naar de begane grond. Een 

was- en droogruimte, kantoor, sport- en 

fitnessruimte welke beide voorzien zijn 

van een ruime pui. 

Aan de voorzijde van het huis is een 

terras aanwezig. Via de voordeur komt 

u binnen op de hal van de begane 

grond met een trap naar souterrain en 

trap naar eerste verdieping. De slaap-

kamer is ruim en heeft veel daglicht van 

de twee ramen. De keuken is voorzien 

van een vijf-pits gasfornuis en combi 

oven-magnetron, er is een mooi lande-

lijk uitzicht over de kwekerij en polder. 

De L-vormige woonkamer heeft een 

houtkachel en via openslaande deuren 

een terras op het westen.



De verdieping heeft een badkamer met ligbad, toilet, wastafel en douche. Aan de 

westzijde een grote slaapkamer met schuifwandenkasten, aan de oostzijde twee 

slaapkamers. De bergzolder is bereikbaar via een Vlizotrap op de overloop. 





Grote loods (bouwjaar 1986)

De grote loods heeft een afmeting van circa 12,8 x 21 = 269 m². De vloer is van 

beton, er zijn ijzeren spanten en het dak is gedekt met asbesthoudende golfpla-

ten. De binnenzijde van het dak is geïsoleerd met PU platen. De buitenwanden zijn 

gedekt met sandwichpanelen, aan de binnenzijde een gasblokken wand. Er is een 

elektrische overheaddeur aanwezig, de loods is tegen de kleine loods aangebouwd.

Kleine loods (bouwjaar 1986)

De kleine loods heeft een afmeting van 

circa 9,8 x 11 m = 108 m², de bouwcon-

structie is vergelijkbaar met grote loods 

maar heeft lagere goot- en nokhoogte 

en een kleinere overheaddeur. De loods 

is ingericht met een koelcel (koelmid-

del 404A), toilet,  en werkruimte c.q. 

kantine.

Kas

Er is een Venlokas aanwezig, gebouwd in 2000. De goothoogte is circa 3 meter, 

tralielegger 6,4 m. Er zijn schermdoeken, bovenberegening en twee-ruitsluchting 

aanwezig. Er is gedeeltelijk betonverharding aanwezig.



Containervelden

Aan de oostzijde zijn twee containervelden van 2.285 m² en 1.785 m². Uitgevoerd 

met gronddoek op flugzand, om de velden staan windschermen en er is beregening 

aanwezig. 

Aan de westzijde is er circa 1.870 m² aan containerveld, aangelegd als worteldoek 

op gedeeltelijk lavaondergrond (800 m²) en floramatten (1.070 m²).
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Watersilo

Er is een watersilo aanwezig van 750 m³. De wanden zijn van 

gegalvaniseerd staal en heeft een rubberen binnendek.



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.


