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Monumentale 
droomwoning 
die al uw 
verwachtingen 
overtreft

Adembenemend Rijksmonument 
uit omstreeks 1640 met een rijke 
architecturale betekenis

Locatie:  Bergambacht — Bovenberg 54-58 
Status:  Te koop
Soort:  Majestueuze woning, koetshuis en gastenverblijf  
   op een perceel van 18.911 m²
Vraagprijs:      Prijs op aanvraag

https://www.google.com/maps/place/Bovenberg+54,+2861+BB+Bergambacht/@51.9452765,4.8093786,624m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x47c67f9325598add:0x7bc4fc62b15ec188!8m2!3d51.9452765!4d4.8115673
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Kenmerken
De imposante ‘Hofstede Bouwlust’

• Woonoppervlak hoofdgebouw: 710 m²

• Inhoud 3.450 m3

• Perceeloppervlakte 18.911 m²

• Oorspronkelijk bouwjaar omstreeks 1640

• Rijksmonument

• Historisch gerestaureerd

• Hedendaags luxe wooncomfort

• Antieke schouwen, tegeltableaus en glas-in-loodaccenten

• 10 kamers, 3 badkamers en sauna

• Afwerkingsniveau van topklasse

• Zeer geschikt als familiehuis en/of zakelijke bestemming

• Koetshuis

• Gastenverblijf/woonhuis in bijgebouw: 185 m2

• Inhoud bijgebouw: 1.156 m3

• Topkwaliteit

• Centraal gelegen in het Groene Hart

• Landelijke ligging met prachtig uitzicht
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Omschrijving
Droomwoning in het groen

Bent u op zoek naar een unieke, monumentale droomwoning met koninklijke allure, 

die al uw verwachtingen overtreft? Dan is het Rijksmonument ‘Hofstede Bouwlust’, 

de juiste keuze voor u. Deze luxe gerestaureerde Hofstede stamt uit omstreeks 1640 

en het is een werkelijk adembenemend pand met een rijke architecturale betekenis, 

antieke schouwen en tegelwanden. De karnmolen, de trapgevel enzovoorts zijn met 

zorg gerestaureerd en u beschikt over alle wooncomfort van nu. 

De majestueuze woning heeft een woonoppervlak van maar liefst 710 m2 en een 

inhoud van 3.450 m3 met daarin 10 kamers en 3 badkamers en is ideaal als familie-

huis, maar ook zakelijk te gebruiken. De landelijke ligging van de Hofstede biedt een 

prachtig uitzicht naar de horizon. De Bovenberg is een slingerende weg tussen de 

plaatsen Bergambacht en de Zilverstad Schoonhoven, een mooie buurt met een  

rijke historie.

Centraal gelegen in het Groene Hart tussen de rivieren de Lek, de Hollandsche IJssel 

en de Vlist ligt Bergambacht. Deze plaats maakt deel uit van de Zuid-Hollandse 

gemeente Krimpenerwaard. Bergambacht is een aantrekkelijke plaats om in te wonen, 

werken en recreëren. U vindt er ruimte, rust en groen en er is een ruim winkelaanbod. 

Ook vindt u er diverse lagere scholen, een peuterspeelzaal en kinderdagverblijven. 

Scholen voor het voortgezet onderwijs zijn te vinden in het nabijgelegen Schoonhoven 

en Gouda. Rotterdam en Utrecht zijn in 30 autominuten bereikbaar en in Amsterdam 

bent u in 55 minuten per auto.
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Een bezichtiging gewoon bij u thuis op de bank!
Klik voor de unieke 3D-tour 

https://my.matterport.com/show/?m=iSWXHsf74Ja&utm_source=4


De woning in detail 
Adembenemend
Rijksmonument  
in volle glorie

Meer over de woning 
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Lees meer over de woning 
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Vlieg over dit schitterende object!
Klik voor de dronevideo 

https://vimeo.com/302281096


De imposante  
Hofstede 
Dit is baden in luxe

De imposante Hofstede is gelegen aan een landelijke weg omgeven door idyllisch 

groen en water. Een smeedijzeren hekwerk biedt toegang tot het eigen terrein. In het 

grind is ruimte genoeg om meerdere auto’s te parkeren, erg fraai in het grind is de 

gestyleerde haag. 

De voorzijde van de woning heeft een elegant bordes, ramen met roedeverdeling en 

de luiken geven de woning een rustieke uitstraling. Als de entree wordt de deur aan 

de voorzijde echter weinig gebruikt, de Hofstede benaderen we vandaag de dag via de 

achtergevel, dit is nu de hoofdentree! Na binnenkomst zult u direct begrijpen waarom. 

De hal is imposant en ademt de historie van het monument, blikvanger daarbij is de 

karnmolen, maar ook de vloer met hardgebakken klinkertjes en ook de zware balken 

geven deze hal veel karakter. Het is tevens ook nu de centrale ruimte geworden tussen 

het originele monumentale voorhuis en de stal die in de laatse verbouwing gegetrans-

fomeerd is tot een gigantische moderne living. 
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De woonkamer
Een oase van rust en ruimte

Het meest imposante vinden wij de balkencontructie met de enorme beleving van 

ruimte, hoogte en licht, de natuurstenen vloer en het balkenplafond zorgen voor een 

stoere uitstraling terwijl de robuuste zandstenen schouw en de vier karakteristieke 

kroonluchters warmte en sfeer ademen. Via de glaspuien in de zijgevel en de achter-

gevel komt er veel licht naar binnen en kunt u optimaal van het adembenemende 

uitzicht genieten. Deze houten gebinten zijn behalve nostalgisch ook high tech, wat 

betreft beeld en geluid. Uit één van de gebinten kunt u namelijk elektrisch een projectie- 

scherm naar beneden laten zakken zodat de living veranderd in een bioscoopzaal met 

een geluid en akoestiek die zijn weerga niet kent.
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Door naar de keuken 
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De Keuken

Via de bijkeuken komt u in de keuken, 

waar u heerlijke maaltijden kunt bereiden 

met dit riante fornuis dat van alle 

gemakken is voorzien. De hardstenen 

aanrechtbladen en de taferelen op de 

antieke wandtegels geven de keuken  

een prachtige landelijke uitstraling.
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De eetkamer - Het schuine balkenplafond geeft de eetkamer een intieme uitstraling.  

Er is voldoende ruimte voor een royale eettafel.

De voorkamer - In de voorkamer kunt u genieten van de warmte en de sfeer die de 

traditionele houtkachel biedt.
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De Tussenkamer - In deze ruimte kunt u genieten van een boek bij de  

originele schouw en haard of wegdromen bij het fantastische uitzicht.

De wijnkelder - Deze voormalige kaas-

kelder is omgetoverd tot wijnkelder met 

een houten balken plafond en een houten 

opbergrek waar u uw favoriete wijnen goed 

kunt bewaren.
 
Benieuwd waar u slaapt? 

De opkamer - Deze ruimte is voorzien 

van een houten vloer, een antieke schouw 

met originele accenten en een glas-in-

loodraam.
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Een bezichtiging gewoon bij u thuis op de bank!
Klik voor de unieke 3D-tour 

https://my.matterport.com/show/?m=iSWXHsf74Ja&utm_source=4


Slaapkamer achterhuis 
Heerlijk slapen  
en volledig tot  
rust komen

Meer over de slaapvertrekken 
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Slaapkamer achterhuis 

Het achterhuis is voorzien van de hardstenen vloer. Het witte 

plafond en de witte muren in combinatie met de stenen muur 

en de houten balken zorgen voor een stijlvol geheel. Er komt 

een prettig licht naar binnen via de deuren naar het terras. 

De badkamer 

Direct bereikbaar vanuit de slaapkamer: In deze luxueus uitge-

voerde badkamer kunt u vollop genieten dankzij het prachtige 

ronde bad, de designradiator, dubbele wasbakken en sfeervolle 

betegeling.

Achter de slaapkamer is een mooie welnessruimte met  

sauna en infrarood sauna. 

 

En er is meer! 
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1e verdieping voorhuis 

Hier bevinden zich een drietal fraaie  

kamers voorzien van een houten vloer en 

een badkamer voorzien van een douche 

en een toilet.

Zolder achterhuis

De volledig met hout afgewerkte zolder 

biedt veel berguimte. Door de luxueuze 

afwerking is de ruimte ook zeer geschikt 

als werk- of hobbyruimte.

 

Benieuwd naar het koetshuis? 
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Het koetshuis 

12,7 x 7,3 meter = 92 m2

Het koetshuis is ook in een fraaie stijl 

opgetrokken, mooi afgewerkt en te  

gebruiken als berging of hobbyruimte.  

Via houten dubbele deuren zijn de garages 

nu te bereiken. Middels twee trappen is 

ook de zolder bereikbaar.

28 Bergambacht — Bovenberg 54-58

Vlieg over dit schitterende object!
Klik voor de dronevideo 

https://vimeo.com/302281096


Het gastenverblijf 

Woonopp.: 185 m2 / Inhoud: 1.156 m3 

Het gastenverblijf is volledig vernieuwd. 

Vergis u niet, dit is geen gastenverblijf-

je, maar een compleet woonhuis, met 

een living/open keuken van ruim 80 m2. 

In deze living is er geen plafond maar 

kijkt u tot in de nok. 

 

Via een stalen trap in de woonkamer  

is de verdieping met vide bereikbaar,  

op de verdieping een ruime overloop  

en 3 slaapkamers en een mooi afgewerkte 

nieuwe badkamer.

Inpandig is er nog 110 m2 bergruimte,  

de garage en schuur hebben houten  

deuren en een betonnen vloer. 
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De tuin 
Een absoluut  
gevoel van  
vrijheid

Meer over de tuin 
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De tuin 

Een absoluut gevoel van vrijheid krijgt 

u in deze royale en fraai ingerichte tuin. 

Het uitgestrekte gazon wordt afgewisseld 

door strategisch geplaatste bloemperken 

en bomen. De traditionele pomp zorgt 

voor een authentiek accent.
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Vlieg over dit schitterende object!
Klik voor de dronevideo 

https://vimeo.com/302281096
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De zijtuin 

In de zuituin kunt u heerlijk beschut  

genieten van het groen en het water dat 

de woning omringt. Het royale terras, aan 

de westkant, biedt voldoende ruimte om 

familie en vrienden te ontvangen.
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Smart living 

De woning is voorzien van ‘smart 

living’ oplossingen op het gebied van 

elektriciteit, wifi en multimedia.
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Een bezichtiging gewoon bij u thuis op de bank!
Klik voor de unieke 3D-tour 

https://my.matterport.com/show/?m=iSWXHsf74Ja&utm_source=4
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Woonhuis



38 Bergambacht — Bovenberg 54-58

Woonhuis
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Woonhuis
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Gastenverblijf
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Gastenverblijf
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Koetshuis
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Koetshuis
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Uw interesse  
gewerkt?
Is uw interesse in ‘Hofstede Bouwlust’ gewekt? Dan nodigen wij u van harte uit om 

deze parel in het Groene Hart te komen bekijken.

Plan uw bezichtiging 



De mooiste  
woningen in het 
buitengebied

Vrijgelegen  

woningen in het  

buitengebied

Buitenstate 

Makelaars is een 

samenwerkings-

verband van geselecteerde NVM make-

laardijen. Buitenstates zijn vrijgelegen 

woningen in het buitengebied met een 

beleving van rust en ruimte. Dit kunnen 

bijvoorbeeld een woonboerderij, land-

huis, villa, landgoed of een voormalige 

melkveehouderij, akkerbouwbedrijf of 

veehouderij zijn. Maar ook bij de aan- 

of verkoop van losse grond, of een ka-

vel, kunt u Buitenstate inschakelen. 

Specifieke benadering

Een Buitenstate is niet alledaags en 

heeft vaak te maken met de bijzondere 

wet- en regelgeving op het platteland 

en vraagt daarom ook een specifieke 

benadering. En die bieden onze aange-

sloten kantoren u graag!

 

 

 

 

 

 

 

Expertise en deskundigheid

Buitenstate is een label dat alleen wordt 

verstrekt aan die makelaardijen die 

beschikken over jarenlange aantoonba-

re expertise en deskundigheid bij het 

aan- en verkopen van woningen in het 

buitengebied. Door de krachten van deze 

makelaardijen te bundelen, treft u op 

deze portal het grootste aanbod Buiten-

states aan.
 
Lees meer op onze website 

Jarenlange aantoonbare  
expertise en deskundigheid 
bij het aan- en verkopen van  
woningen in het buitengebied
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http://www.Buitenstate.nl
http://www.Buitenstate.nl
http://www.landelijkwonen.nl/schep-en-buitenstate/over-buitenstate.html
http://www.Buitenstate.nl
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Uw gespecialiseerde 
makelaar staat voor 
u klaar
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Heeft u interesse in dit object? Wilt u 

meer informatie of een bezichtiging 

plannen? Wij helpen u graag.

Harold van Rooij

06 - 51 41 99 56

h.vanrooij@schep.nl

mailto:h.vanrooij%40schep.nl?subject=


Lopikerplein 2
2871 AN Schoonhoven

Tel: (0182) 38 30 38
schoonhoven@schep.nl

R

schep.nl
 facebook.com/SchepLandelijkWonen

https://www.google.nl/maps/place/Lopikerplein+2,+2871+AN+Schoonhoven/@51.9480292,4.8558521,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c67e4f32ce4f97:0x35409ca41eda3512!8m2!3d51.9480292!4d4.8580408
https://www.google.nl/maps/place/Lopikerplein+2,+2871+AN+Schoonhoven/@51.9480292,4.8558521,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c67e4f32ce4f97:0x35409ca41eda3512!8m2!3d51.9480292!4d4.8580408
mailto:schoonhoven%40schep.nl?subject=
https://www.buitenstate.nl/
http://www.nrvt.nl/
https://www.nvm.nl/
https://www.funda.nl/
http://www.schep.nl/
https://www.facebook.com/SchepLandelijkWonen

