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Ligging

In het landelijk gelegen Vlist aan het riviertje De Vlist 

op het grensvlak van de provincies Zuid-Holland en 

Utrecht, tussen Gouda en Schoonhoven. Centraal in de 

Randstad met winkels, scholen, wandel-/fietspaden, 

kano- en schaatsroutes en sportaccommodaties op korte 

afstand.  

EEN HUIS WAAR U ‘THUIS’ 
KOMT!
De woonboerderij, met een inhoud van circa 1.000 m3 en een woon-

oppervlakte van circa 340 m2  is smaakvol, met veel gevoel voor de-

tail en gebruik van authentieke materialen die op ambachtelijke wijze 

zijn verwerkt, geheel gerestaureerd in 2002/2003.  Het voorhuis is 

een beschermd monument als bedoeld in de Monumentenwet 1988.

Het gastenverblijf met een inhoud van circa 500 m3 en een (woon)

oppervlakte van circa 200 m2 is eventueel te gebruiken als kantoor 

en/of praktijk aan huis met inpandige garage. Tevens is er nog een 

pony-/paarden-/schapenstal en weiland, dit alles op totaal 4.850 m2 

eigen grond.

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.

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 06 51 41 99 56
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De woonboerderij is omgeven door een 

fraai aangelegde tuin op het zuiden/ 

zuidwesten met diverse terrassen, oprit 

met afsluitbaar sierhekwerk. Het gehele 

perceel is omheind. Aan de westkant 

van het perceel ligt een strook grond 

met recht van overpad voor het achter-

liggende weiland.

- Inhoud woonboerderij circa 1.000 m3

- Woonoppervlakte circa 340 m2

- Inhoud gastenverblijf circa 500 m3

- (Woon)oppervlakte circa 200 m2

- Weiland circa 3.000 m2

- Totaal 4.850 m2 eigen grond 

Deze gerestaureerde monumentale 

woonboerderij met rieten kap aan de 

West-Vlisterdijk in Vlist is tot in detail 

gerestaureerd in 2002/2003. Daarbij 

is gebruikgemaakt van authentieke 

materialen die op ambachtelijke wijze 

zijn verwerkt. De luxe, landelijk gele-

gen woonboerderij is zeer geschikt voor 

gezinnen met ofwel oudere of twee 

jonge kinderen. Het voorhuis is een be-

schermd monument. Het gastenverblijf 

is eventueel te gebruiken als kantoor 

en/of praktijk aan huis en als garage. 

Ook is er een paardenstal en weiland. 

In deze uitstekend onderhouden woon-

boerderij zult u echt thuis voelen.
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U betreedt de woonboerderij via een elektrisch toegangshek. 

Over een grindpad rijdt u naar de ruime parkeergelegenheid 

(voor circa 10 auto’s) aan de achterzijde van het perceel. In 

de woning zijn duurzame materialen gebruikt en de leidin-

gen en wandconvectoren zijn door het hele huis weggewerkt 

achter de gestucte muren en boven de houten plafonds. De 

gehele begane grond heeft nog de originele ramen met enkel 

glas, behalve de openslaande terrasdeuren in de woonkamer.

U komt via een stijlvolle deur in een ruime hal (circa 16 m2). 

Daar bevindt zich de meterkast, het toilet en de garderobe-

kast, waarin tevens de cv binnenkomt. Rechts vindt u de eet-

kamer (circa 27 m2). Daar heeft u vrij uitzicht op het riviertje 

De Vlist en de polder.

 Vanuit de eetkamer loopt u door naar de luxe keuken (circa 

13 m2). Deze is uitgerust met een hardstenen aanrechtblad, 

Lacanche fornuis met oven, bordenwarmhouder, opbergla-

de, afzuigkap, losse magnetron, stoomoven, koelkast en 

vrieskast/-laden.

Het zitgedeelte (circa 13 m2) van de keuken, de ‘opkamer’, is 

via een klein trapje te bereiken. Ook dit raam biedt uitzicht 

over het riviertje De Vlist en verder de polder in, wat een 

gezellige sfeer geeft. Onder de opkamer/het zitgedeelte van 

de keuken bevindt zich de kelder (circa15 m2). Deze is droog 

en mogelijk zeer geschikt als wijnkelder
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Vanuit de keuken en de hal komt u in de woonkamer, het 

vroegere stalgedeelte (circa 100 m2) springen de prachtige 

grote zandstenen schouw en de oude eikenvloer meteen in 

het oog. Onder de trap en de lees-/studieruimte is een kleine 

verlaging in de vloer aangebracht en is via twee treden naar 

beneden te bereiken. Vanuit de zithoek, met open haard, 

kijkt u door twee paar openslaande deuren met dubbel glas 

de tuin en de polder in.
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1E VERDIEPING
De imposante trap naar de lees-/studieruimte, de oude til/

zolder van de boerderij, is stijlvol geïntegreerd in het interi-

eur. Langs de trap is een smeedijzeren hekwerk geplaatst. 

Op de overloop bevindt zich links de ‘ouderslaapkamer’ 

(circa 20 m2). 

Onder het schuine gedeelte van de kap bevinden zich aan de 

ene kant diepe kasten en aan de andere kant een dakkapel 

met twee openslaande ramen. De badkamer die is voorzien 

van douche met stortdouchekop, temperatuur-/mengkraan, 

whirlpool ligbad en wastafelmeubel. Ook vanuit uw whirl-

pool heeft u uitzicht op het riviertje De Vlist en de polder.

Naast de ‘ouderslaapkamer’ bevindt zich de kleedkamer 

met een kastenwand. Daarnaast nog een kastenwand en het 

tweede toilet. Op deze verdieping treft u ook twee slaap-/

logeerkamers, met een tweede badkamer. Eén slaapkamer is 

voorzien van een dakkapel met twee openslaande ramen met 

ventilatieroosters.
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 inpandige garage

GASTENVERBLIJF met kantoor-/praktijkruimte, sauna, 

met inpandige garage

Stenen gastenverblijf, geheel verbouwd in 2010, met waal-

stenen, in spouw opgetrokken muren, op staal gebouwd met 

Oudhollandse pannen gedekt. 

De begane grond, heeft een inpandige garage, een kantoor-/

praktijkruimte of tuin-/hobbykamer met openslaande deuren/

ramen, pantry, toiletruimte en sauna. 

Op de verdieping een woonkamer, slaapkamer en badkamer 

met douche, vaste wastafel en toilet. Alle aansluitingen voor 

het plaatsen van een keuken zijn aanwezig.
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Tuin en terrassen

Het geplaveide terras achter het huis is afgeschermd met een 

houten wand met pergola zodat u heerlijk beschut buiten kunt 

zitten met uitzicht op de mooi aangelegde tuin met fruitbomen 

en het weiland, met de achterliggende polderhorizon.

Paardenstal 

De paardenstal is ingericht met een Corton paardenbox en 

hooi-/stro-opslagruimte. Vanuit de stal kunnen de dieren het 

weiland (circa 3.000 m2) in.

De West-Vlisterdijk waaraan de woonboerderij ligt, is een rede-

lijk rustige weg met verkeersremmende maatregelen. Doordat 

de tuin en terrassen aan de achterzijde (zuidwestkant) liggen, 

heeft u veel privacy en rust. Aan de overkant van de West-Vlis-

terdijk beschikt u over nog een stukje ‘buitendijkse grond’ waar 

u kunt vissen of eventueel een steiger voor kunt maken om een 

bootje en/of kano aan te leggen. 

Bijzonderheden:

- Bouwjaar woonboerderij circa 1900

- In 2003 zeer fraai onder architectuur compleet gerenoveerd 

met

  veel gevoel voor materiaalkeuze en detail. Afgelopen jaar weer 

  geheel geupdate wat betreft kleuren en schilderwerk.

- Inhoud woonhuis circa 1.000 m³

- Woonoppervlakte circa 340 m²

- Gastenverblijf verbouwd in 2010, met inhoud van circa 500 m3 

  en een (woon)oppervlakte van circa 200 m2 

- Perceeloppervlakte 4.850 m²

- Zeer goede kwaliteit

- Riante tuin met weiland van circa 3000 m2

- Nutsvoorzieningen aanwezig, inclusief riolering



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 in-

teresse in een bezichtiging? Neem dan 

gerust contact met ons op.


