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Kernwaarden:

-Fantastische plek en woonbeleving

-Totale woonoppervlakte circa 295 m2.

-Totale inhoud circa 1.400 m3.

-Diverse mogelijkheden, o.a. dubbele bewoning

-Bijgebouwen circa 470 m2

-Ruime grondkavel circa 16.000 m2

-Zeer goed onderhouden

Herenboerderij August’s 
Hoeve
Een Rijksmonument, gebouwd door jonkheer Augustinus F.C. 

Graswinckel in 1903/1904. Graswinckel had de wens een heren-

huis als zomerverblijf te bouwen, maar dat mocht alleen als er een 

boerderij bijgebouwd werd. Zo ontstond de HERENBOERDERIJ, 

waarvan het woonhuis het karakter heeft van een villa in de tradi-

tie van de overgangsarchitectuur met elementen van de chaletstijl 

en de neorenaissance.

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 Alex Peters, T 0653 67 82 12



BUITENSTATE - BUITENKANSEN IN WONEN

Kadastrale gegevens

Lopik G 1624, groot 12.410 m2

Lopik G 1888, groot  3.690 m2

Totaal groot  16.100 m2

Bestemmingsplan

Landelijk gebied Lopik.

Bestemming: Agrarisch

Fijn wonen, prettig leven en recreë-

ren bij huis, of aan de oever van de 

rivier De Lek, het kan allemaal in de 

“August’s Hoeve’ wat een fysieke krui-

sing is van een villa met een achterhuis 

waarin vroeger de koeien stonden en 

thans een mooie opslag en speelplek is. 

De potentie van dit achterhuis is echter 

ook dat er nog een extra woning in 

gerealiseerd kan worden.

Het geheel ligt op een perceel eigen 

grond van ruim 16.000 m2.

Naast een boomgaardje is er ook nog 

plek voor bijvoorbeeld een paardenbak.
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De laatste jaren zijn er veel aan-

passingen geweest, bestaande uit 

isolatiemaatregelen en het creëren 

van wooncomfort anno nu, waarbij 

de authentieke details bewaard zijn 

gebleven.

Het aangrenzende achterhuis heeft een 

bruto vloeroppervlakte van circa 147 

m2. 

De indeling van deze fraaie “herenboer-

derij” met  haar hoge plafonds 3.40 m 

begane grond en 3.28 m eerste verdie-

ping is als volgt:



BUITENSTATE - BUITENKANSEN IN WONEN

Begane grond

Entree, hal die breed en lang is en het huis vrijwel symmetrisch  indeelt, werk-

kamer circa 29 m2, zitkamer circa 26 m2, complete woon-/eetkeuken circa 20 

m2 en bijkeuken circa 16 m2 en een toilet. Onder de bijkeuken is nog een kelder 

gesitueerd.
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Eerste verdieping

Ook hier een royale overloop, 4 (slaap) kamers, respectievelijk circa 28 m2 met 

balkon, 24 m2, 21 m2 en 16 m2 en een badkamer van circa 6 m2.









Tweede verdieping

Grote open zolder met nokhoogte van 3.70 m en een oppervlakte van circa 105 

m2  (gemeten vanaf looplijn 1,50 m). Deze ruimte kan naar eigen ideeën worden 

ingericht.
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Naast het hoofdgebouw is er nog een ensemble aan kwalita-

tief goede bijgebouwen, circa 470 m2, die voor diverse zaken 

aangewend kunnen worden. Zoals een hooiberg, een beoogd 

B&B gebouw en enkele schuren . 

Kortom hier kan vrijwel elke hobby worden uitgeoefend 

of uiteraard een combi gerealiseerd worden van wonen en 

werken.
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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.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.


