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Mooie Langhuisboerderij

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…?

Makelaar Harold van Rooij, T 0651 41 99 56



Deze mooie langhuisboerderij ‘Hofstede De Ridderblok’ met klokgevel en rieten 

kap, bouwjaar 1873, 2 bijgebouwen, op een perceel van 2.655 m2 eigen grond, 

gesitueerd op een prachtige locatie in het Groene Hart, nabij de jachthaven 

Marnemoende en aan de Hollandse IJssel, midden tussen de weilanden op een 

steenworp afstand van Utrecht en op fietsafstand van IJsselstein en Montfoort.

Op de begane grond zijn vier, op de verdieping twee schuifvensters aangebracht. 

De gevel wordt geflankeerd door gedeeltelijk bepleisterde lisenen bekroond door 

siervazen.



BUITENSTATE - BUITENKANSEN IN WONEN

Kerngegevens:

-Woonoppervlakte 429 m2

-Inhoud 1.372 m3

-Perceeloppervlakte 2.655 m2

-Oorspronkelijk bouwjaar 1873

-Monumentale klokgevel boerderij

-9 kamers (waarvan 5 slaapkamers

-2 badkamers

-Onderhoud binnen en buiten goed

-Vrijstaande stenen schuur/atelier

-Vrijstaande stenen garage

-Boomgaard en moestuin

-Mogelijkheden voor het stallen van paarden

-Mogelijkheid aanleg paardenrijbaan

-Mogelijkheid ombouwen tot gastenverblijf

-Mogelijkheid als generatiewoning

-Mogelijkheid kantoor aan huis

-Nabij jachthaven Marnemoende

-Nabij snelweg en de stad Utrecht

-Op fietsafstand van IJsselstein en Montfoort

Bekijk de woning live door op onderstaande link te kopiëren:

http://my.matterport.com/show/?m=5aPBnJK3g7T
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Kadastrale gegevens

IJsselstein D 1002, groot 2.655 m2

Bestemmingsplangegevens

Bestemmingsplan Landelijk Gebied 

Noord en Zuid, vastgesteld 17-12-2015

Bestemming: Wonen





BUITENSTATE - BUITENKANSEN IN WONEN

begane grond

Vanaf de brede oprit met siergrind 

bereikt u aan de zijgevel de voordeur 

van de woning. Het tochtportaal biedt 

toegang tot de hal met deuren naar de 

woonkamer, woonkeuken, wasruimte en 

ouderslaapkamer met badkamer.

In 1976 is het voorhuis grondig ver-

bouwd, daarbij is de traditionele sfeer 

van deze royale woning, zoals de opka-

mer, intact gebleven.

De voorkamer beschikt over prachtige 

authentieke raampartijen met glas-in-

lood en kenmerkt zich door karakteris-

tieke tegel- en houten vloeren, houten 

balken, stenen muren en sfeervolle 

haard. Tevens is de op de originele 

plaats een waterpomp teruggeplaatst. 

De leilinden in de boeren voortuin 

zorgen voor een zomerse beschutting in 

de voorkamer.



In de woonkeuken is ruimte voor een grote eettafel met aangrenzend de bijkeuken 

en toiletruimte.

Aan de ouderslaapkamer grenst de badkamer voorzien van ligbad, wastafel, toilet 

en bidet. Tevens vindt u op de begane grond een separate wasruimte en een (van 

oorsprong) kaaskelder.



BUITENSTATE - BUITENKANSEN IN WONEN



In 1994 is de stal in deze langhuiswoning verbouwd tot een moderne woon-/werk 

of kantoorruimte (achterkamer). Hier heeft u een toiletruimte en trapopgang naar 

de tussenruimte op de eerste verdieping. De achterkamer is  voorzien van een vide, 

welke zorgt voor een prachtige lichtinval en meerdere deuren naar de achtertuin.



Eerste verdieping

Op de verdieping zijn 3 slaapkamers, een douche en een grote midden-zolder (tus-

senruimte) met vide en doorkijk naar de begane grond. De tussenruimte is bereik-

baar via/middels een ‘houten bruggetje’ over de hal van de begane grond. 

De grootste slaapkamer is voorzien van een vliering in de nok, bereikbaar middels 

een vlizotrap. Deze verdieping biedt ruimte te over.







Bijgebouwen

Het brede bijgebouw op de begane grond bestaat uit een garage met doorloop 

naar de werkplaats en twee separate ruimtes, welke nu worden benut als ateliers, 

maar ook heel goed gebruikt zouden kunnen worden als gastenverblijf, B&B, of 

….. Beide ateliers zijn vanaf buiten te bereiken. De zolder van deze twee separate 

ruimtes is bereikbaar middels een vaste trap en een luik. Hier heeft u prachtige 

halfronde boeren ramen in de rieten kap, welke uitkijken op de achtertuin. 



Perceel

Tussen de woning en bijgebouwen  is een zonnige tuin en achter op het erf 

een boomgaard en een moestuin. Vroeger was dat de paardenrijbaan en indien 

gewenst is deze ook weer terug te brengen. 

De tuin is prachtig aangelegd met diverse zitjes, groenrijke beplanting en mooie 

zichtlijnen.

Zelfs is het mogelijk om bijvoorbeeld een gedeelte van de bijgebouwen te verande-

ren in een zelfstandige woning.



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.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.


