
PAPEKOPPERSTRAATWEG 18
PAPEKOP



In het buitengebied van Oudewater (4 auto- en 10 

fietsminuten naar het centrum) ligt het buurtschap 

“Papekop”. Landelijke ligging, maar met 5 minuten rij-

den zit je op de A 12 (Utrecht – Den Haag). Er is ook een 

uitstekende treinverbinding vanaf station Woerden.

De basisschool en allerlei clubs in Oudewater en de mid-

delbare scholen in Woerden op 5 km afstand over een 

veilige fietsroute.

Ruim woonhuis met 
twee bijgebouwen
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 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…?

Alex Peters, NVM-makelaar Schep Makelaardij
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Kadastrale gegevens

Kadastraal bekend gemeente Papekop,

C 404, groot 3.910 m2 

Bestemmingsplangegevens

Op dit moment rust er een bedrijfsbe-

stemming op het perceel (de eigenaar 

heeft een computerbedrijf ), welke 

onder voorwaarden omgezet kan wor-

den naar een woonbestemming.
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‘Welgelegen’ staat er op de voorgevel 

van dit fraaie ruime woonhuis. Het 

betreft een vrijstaand woonhuis met 

grote tuin, gunstige ligging op het zuid-

westen en twee bedrijfsgebouwen van 

respectievelijk 290 m2 en 143 m2. Het 

geheel is gelegen op een perceel eigen 

grond van 3.910 m2. De woning heeft 

een gebruiksoppervlakte voor wonen 

van 325 m2 en is ruim genoeg om het 

bijvoorbeeld in tweeën te bewonen.

INDELING

Begane grond: 

entree, ruime hal, toilet en toegang 

naar bijkeuken, royale living met hout-

kachel circa 73 m2 inclusief gedeeltelijk 

open keuken, 

en suite deuren naar de tweede living 

met houtkachel en tuinkamer circa 66 

m2 en aansluitend een kantoor van 

circa 16 m2. 

De gehele begane grond heeft 

vloerverwarming.
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Eerste verdieping: deze verdieping is bereikbaar via twee trapopgangen, maar is 

middels de overloop verbonden met elkaar. Er zijn vier slaapkamers van respectie-

velijk circa 30 m2, 15 m2, 13 m2 en 13 m2 . 

Tevens zijn er twee badkamers waarvan één naast een douche ook voorzien is van 

een ligbad.

Overal in huis mooie lichtinval en fraaie uitzichten.









Grote schuur

De grote schuur heeft een oppervlakte begane grond van circa 288 m2 en op de 

eerste verdieping bijna nog een keer deze oppervlakte. Deze schuur is gebouwd 

van steen, heeft een betonnen begane grond vloer en houten verdiepingsvloer en 

is met dakpannen gedekt.

Zowel bedrijfs- als hobbymatig te gebruiken.



Kantoor/magazijn

Verder naar achteren ligt het kantoor/magazijn gebouw. Deze is met houten plan-

ken afgewerkt en is voorzien van dakpanplaten . Deze ruimte is circa 140 m2 en 

beschikt over een toilet en keukentje. 
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Kortom prima geschikt object voor de buiten liefhebber, grote gezinnen, mensen 

die met elkaar willen wonen, mensen die de combi wonen en werken zoeken of 

mensen met volumineuze hobby’s.

Maak een afspraak , wij willen u deze woning met bijgebouwen graag laten zien!
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WWW.BUITENSTATE.NL

Schep Makelaardij

Lopikerplein 2

2871 AN  Schoonhoven

Makelaar Alex Peters

T 0653 67 82 12

E a.peters@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.


