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Kenmerken:

-Grootte perceel 9.565 m2 

-Inhoud 800 m3 wonen / 2.300 m3 totaal

-Woonoppervlakte 230 m2 wonen / 434 m2 totaal 

-2x Loods, 15 x 30 m1, totaal 900 m2 (6 m1 goothoogte)

-Schuur, 15,5 x 30 m1, totaal 465 m2   

-Atelier, 98 m2

Rijks monumentale boerderij

Voor u ligt de brochure met informatie over de woning met 2 lood-

sen, schuur en atelier waarin u interesse heeft. Om u een goede 

indruk te geven, vindt u in deze brochure veel informatie over 

deze prachtige woonboerderij.

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 Harold van Rooij, T 0651 41 99 56
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Kadastrale gegevenq

Utrecht Z 32, groot 230 m2

Utrecht Z 205, groot 8.335 m2

Utrecht Z 416, groot 1.000 m2

Totaal groot 9.565 m2

Bestemmingsplangegevens

Bestemmingsplan Rijnenburg Utrecht,

vastgesteld 5-3-2015

Bestemming:  Agrarisch



Het betreft een traditionele boerderij met een flinke deel, grote loodsen en een 

mooie schuur, 

op een zeer makkelijk aan te rijden locatie. Rustig gelegen in het groen en toch 

dichtbij voor iedereen. 

De ligging is echt centraal binnen 5 autominuten bent u op A12 of A2. 



De woonboerderij is monumentaal en ingrijpend verbouwd in 1999 en heeft een 

goede rieten kap (2010) en biedt veel kwaliteit en samen met het achterdeel van 

de boerderij enorm veel mogelijkheden.
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De deel van de boerderij

Oppervlakte 211 m2



Atelier

Het atelier heeft een oppervlakte van circa 100 m2, is gebouwd van steen en heeft 

een dak van geïsoleerde sandwichpanelen. Het atelier heeft een toilet, keukenblok 

en een berging en kan eenvoudig ook als kantoor in gebruik worden genomen. 

Ook mantelzorg en Bed en Breakfast, en natuurlijk ook als hobbyruimte is het erg 

geschikt. Aan het atelier is nog een mooie veranda gebouwd.



Twee flinke loodsen

Bij de boerderij staan 2 flinke loodsen, gebouwd in 2011, elke loods meet 15 bij 

30 meter en hebben een goothoogte van 6 meter en een grote deur (ook 6 meter 

hoog) in de voor en achtergevel.

De loodsen hebben een betonnen vloer, een betonnen borstwering en stalen 

gecoate spanten, de wanden en het dak zijn van geïsoleerde sandwichpanelen. 

Iedere loods heeft ook 1 heater.

Op het dak liggen 70 zonnepanelen! 18.200 Wp.
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Voormalige stal

Achter de boerderij staat nog een voormalige stal, 33 bij 15,5 meter.

Deze ruimte heeft vlakke vloer en houten spanten met een bijna vrije overspan-

ning, stenen wanden en een dak van geïsoleerde sandwichpanelen.
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De bestemming van het perceel is geschikt voor de vestiging 

van een eigen bedrijf in de categorie B2. 

De woonboerderij biedt veel wooncomfort en privacy. 

Er wordt op dit moment een bedrijfsloods verhuurd voor 

opslagruimte, het huurcontract is opzegbaar. Gezien de lig-

ging dicht bij A2 en A12 kan ook gedacht worden aan een 

commerciële functie als flexplekken of B&B in combinatie 

met een autolaadpunt. 

Een zorgboerderij eventueel in combinatie met verhuur van 

opslagruimte, of mooi wonen in combinatie met een bedrijf 

en het houden van bijvoorbeeld paarden zijn denkbaar.

Uiteraard dient rekening gehouden te worden met de huidige 

(agrarische) bestemming. 

Informeer bij de makelaar naar de mogelijkheden.

Kortom, een object met tal van mogelijkheden die we graag 

met u bespreken. 
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WWW.BUITENSTATE.NL

Schep Makelaardij

Lopikerplein 2

2871 AN  Schoonhoven

Makelaar Harold van Rooij

T 0651 41 99 56

E h.vanrooij@schep.nl

www.landelijkwonen.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.


