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Kernpunten:

-Schitterende woonboerderij met alle comfort anno nu

-Mooie royale kavel van ruim 10.000 m2 eigen grond

-Circa 390 m2 comfort woonoppervlakte

-Circa 1.800 m3 inhoud

-360 m2 schuuroppervlakte

-Prachtig ensemble 

-Diverse combinaties mogelijk: wonen

 (inwonen)/werken/praktijk 

-Paardenliefhebbers kunnen dus ook terecht.

-Nadeel: Eigenlijk niets meer te wensen

Schitterende woonboerderij

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…?

Harold van Rooij, NVM-makelaar Schep Makelaardij



BUITENSTATE - BUITENKANSEN IN WONEN

Kadastrale gegevens

Lopik E 1324, groot 10.765 m2

Bestemmingsplan

Bestemmingsplan Landelijk Gebied 

Lopik

Bestemming: Wonen, Kantoor  en  het 

achterliggende weiland is Agrarisch.

Op dit moment wordt er binnen Lopik 

gewerkt aan een actualisatie van het 

geldende bestemmingsplan, waarbij het 

ambtelijk advies aan het college zal zijn 

om alleen met een woonbestemming te 

werken.

Dus het gedeelte kantoor en agrarisch 

te wijzigen.



BUITENSTATE - BUITENKANSEN IN WONEN

Deze woonboerderij heeft nog de oorspronkelijk voorgevel en kelder. Echter in 

2014 is het pand compleet opnieuw onderheid en opgetrokken, met betonnen 

vloer, zware eiken spanten, balken die de verdieping en kap dragen en uiteraard 

geïsoleerde spouwmuren terwijl aan de buitenzijde het steens metselverband is te 

zien. Ramen, kozijnen, trap, deuren badkamer, keuken en installaties, alles uitge-

voerd met oog voor detail.  De fraaie rieten kap  is net niet meer goudgeel maar in 

uitstekende staat, het betreft natuurlijk een moderne en brandveilige schroefkap.

De nieuwe bewoners van de woonboer-

derij gaan levensgenieters worden als 

ze dat nog niet waren. De combinatie 

van wonen, leven, recreëren, werken en 

genieten kan uitstekend samen komen 

op dit plekje.



BUITENSTATE - BUITENKANSEN IN WONEN

Ligging

Benschop heeft logistiek gezien een prima ligging. U bent binnen 10 minuten op 

de A2 en A12, Benschop heeft al behoorlijke voorziening, IJsselstein nog meer, en 

met 15 minuten zijn de steden Utrecht en Woerden te bereiken. Centraal landelijk 

wonen in het Groene Hart.





BUITENSTATE - BUITENKANSEN IN WONEN

De woning, begane grond

Na de fraaie entree met statige poort 

wordt de woning via een voordeur in 

de zijgevel binnengetreden. Hierachter 

ligt een imposante hal, met vide en 

fraaie trap naar de verdieping. Aan de 

achterzijde de woonkamer met open 

keuken met bar. Schitterend uitgevoerd 

met eikenhout, een ouderwets hout-

gestookt fornuis maar ook een flink 

Boretti gasfornuis. Kortom een com-

plete woon / eet / living met alles wat 

nodig is om tot culinaire prestaties te 

kunnen komen. De keuken en woon-

kamer, met de massief Franse eiken 

balken, geven een erg robuust gevoel 

aan de boerderij. 

De vloer heeft natuurlijk vloerverwar-

ming en geeft de living veel wooncom-

fort, mede door het hoge plafond (3 

m1), maar voelt erg aangenaam. 

De achtergevel heeft openslaande deu-

ren, met prachtige zichtlijnen over de 

tuin, waterpartijen en de polder.



BUITENSTATE - BUITENKANSEN IN WONEN



Aan de voorkant van de boerderij is allereerst de kelder gelegen, de opkamer 

is in gebruik als kastenkamer bij de master bedroom., De badkamer is erg mooi 

uitgevoerd in stijl van de moderne boerderij, ook is er op de begane grond aan de 

voorkant van de boerderij nog een flinke kamer in gebruik als kantoor, en natuur-

lijk een zij ingang / bijkeuken.





Verdieping:

In de hal is een luxe trap naar de verdieping aanwezig. De verdieping heeft 

centraal een brede overloop, daaraan 1 grote slaapkamer aan de voorkant en 2 

slaapkamers aan de achterkant. Alle kamer zijn meer als royaal te noemen. Zo kan 

de voorste slaapkamer ook makkelijk als woonkamer gebruikt worden voor bijvoor-

beeld inwonende ouders. Op de verdieping is namelijk ook een separaat toilet en 

badkamer aanwezig.



Bijgebouwen

De schuur direct bij de entree is ook geheel vernieuwd. Aan de buitenkant ziet 

u nog het silhouet van een oude stal, binnen is het een mooie ruimte met vlakke 

betonnen vloer, een geïsoleerde kap met vrije overspanning, toegankelijk met 

grote deur in de voorgevel.

Afmetingen 9,5 x 19 circa 180 m2

Tevens is er nog ongeveer 1802  berg-

ruimte aanwezig.

Deze schuur is van iets mindere 

kwaliteit.



BUITENSTATE - BUITENKANSEN IN WONEN

Perceel

Komt u buiten dan zult u verstelt staan van de landelijkheid 

van het perceel, daarom laten we vooral ook de foto’s spre-

ken. De schuren en het water, en de begroeiing die maken 

het samen een heel mooi ensemble.

Ligging

Benschop heeft logistiek gezien een prima ligging. U bent 

binnen 10 minuten op de A2 en A12, Benschop heeft al 

behoorlijke voorziening, IJsselstein nog meer, en met 15 

minuten zijn de steden Utrecht en Woerden te bereiken. 

Centraal landelijk wonen in het Groene Hart.

Deze woonboerderij heeft nog de oorspronkelijk voorgevel 

en kelder. Echter in 2014 is het pand compleet opnieuw 

onderheid en opgetrokken, met betonnen vloer, zware eiken 

spanten, balken die de verdieping en kap dragen en uiter-

aard geïsoleerde spouwmuren terwijl aan de buitenzijde 

het steens metselverband is te zien. Ramen, kozijnen, trap, 

deuren badkamer, keuken en installaties, alles uitgevoerd 

met oog voor detail.  De fraaie rieten kap  is net niet meer 

goudgeel maar in uitstekende staat, het betreft natuurlijk 

een moderne en brandveilige schroefkap.

De nieuwe bewoners van de woonboerderij gaan levensge-

nieters worden als ze dat nog niet waren. De combinatie van 

wonen, leven, recreëren, werken en genieten kan uitstekend 

samen komen op dit plekje.



WWW.BUITENSTATE.NL

Schep Makelaardij

Lopikerplein 2

2871 AN  Schoonhoven

Makelaar Harold van Rooij

T 06 51 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.


