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Bijzonderheden

- Landelijk gelegen, nabij grote steden en uitvalswegen

- Uitstekend onderhouden woning en terrein

- Volop kansen voor paardenliefhebbers of ondernemers 

- Ruime bergruimte van 876 m² 

- Gelegen nabij Nieuwkoopse plassen 

- Gebruiksoppervlak woning:360 m2

- Externe bergruimte:876 m2

- Inhoud woning:circa 1.413 m3

- Perceel oppervlakte: 7.224 m2

Prachtige woonboerderij in 
het Groene Hart

Voor u ligt de brochure met informatie over de vrijstaande woning 

met stal, wagenschuur, boenhok c.q. garage en zwembad. 

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 Bart Kooijman, T 0650 88 74 35
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Kadastraal bekend

Bodegraven A 1980, groot 6.634 m2

Bodegraven A 1981, groot 590 m2

Totaal groot 7.224 m2

Bestemmingsplan 

Buitengebied  Noord, gemeente 

Bodegraven-Reeuwijk,

vastgesteld 22-11-2017

Midden in het Groene Hart bieden, 

langs rivier De Meije, bieden wij u een 

schitterende plek aan langs één van 

de mooiste landelijke weggetjes. Te 

midden van het groen op een idyllisch 

plekje treft u een ruime, uitstekend 

onderhouden, woning aan met ruime 

oppervlakte stallingsruimte, op een 

kavel van 7.224 m², een buitenkans! 

Optioneel te koop perceel weiland van 

1.23.85 hectare. Informeer bij de make-

laar voor de vraagprijs van het weiland.
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Ligging

Tussen Bodegraven en Zegveld ligt De Meije, een rivier die meandert langs de 

Nieuwkoopse Plassen. De woning is op circa 15 minuten van Bodegraven en 

Woerden gelegen en uitvalswegen als N11/ A12.

Entree

Via een op afstand bedienbaar hek krijgt u toegang tot het terrein en voldoende 

ruimte om te parkeren op eigen terrein of in de stalling. 

Het terrein is keurig verzorgd en 

ingericht met laanbomen en leilinden, 

grasvelden en een schitterende siertuin. 

Tevens is er een verwarmd zwembad 

met poolhouse, een heerlijke plek om te 

ontspannen.

Indeling begane grond:

hal, meterkast, toilet, woonkamer, slaapkamer, badkamer met douche c.q. 

stoomcabine en dubbele wastafel, keuken, 2e hal, technische ruimte, wasruimte, 

2e badkamer met douche en toilet, grote leefruimte.

Indeling 1e verdieping:

overloop, twee slaapkamers, badkamer 

met whirlpool, douche en toilet.
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Woning

Het hoofdgebouw bestaat uit een voor- 

en achterhuis die met elkaar verbonden 

zijn via een tussenlid. Het voorhuis is 

van 1984 en het achterhuis van 2002 

en verkeren in uitstekende staat van 

onderhoud. De woning is voorzien van 

een CV ketel uit 2017, een luchtwarm-

tepomp uit 2019 voor het bijverwarmen 

van het achterhuis. Rondom de woning 

zijn bij alle ramen elektrische rolluiken 

geplaatst. Er is een alarminstallatie en 

camerasysteem aanwezig.

Indeling begane grond

Via de hoofdentree in het voorhuis 

komt 

u in de hal met doorgang naar de 

eerste verdieping, slaapkamer en het 

toilet. De begane grond heeft overal 

vloerverwarming met uitzondering van 

de slaapkamer.

De slaapkamer beschikt over een eigen 

badkamer, stoomcabine/douche en een 

dubbele wastafel. De woonkamer is 

ingericht met een gashaard en natuur-

stenen plavuizen. De SieMatic keuken 

uit 2016 is voorzien van diverse hoog-

waardige inbouwapparatuur van Miele. 



BUITENSTATE - BUITENKANSEN IN WONEN

Eerste verdieping

Het voorhuis heeft twee grote slaapkamer die via de overloop toegang hebben tot 

een badkamer met whirlpool, douche, toilet en wastafel. De badkamer is voorzien 

van elektrische vloerverwarming.



Indeling achterhuis

Via de bijkeuken komt u in het achterhuis waar een ruimte is ingericht voor was-/

droogapparatuur. Tegenover is een technische ruimte aanwezig voor de domotica 

en een badkamer met toilet en wastafel. Via twee grote openslaande deuren komt 

u in het achterhuis terecht die is ingericht als grote leefruimte. Er is een imposante 

houten vide en balustrade op de eerste verdieping met balkon aan de achterzijde. 

Een gedeelte van de ruimte is ingericht als sport en ontspanningsruimte.
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Bijgebouwen en perceel

Technische ruimte met zwembad

Tevens is er een verwarmd zwembad met poolhouse, een 

heerlijke plek om te ontspannen.

Wagenschuur

De wagenschuur is een grote garage (18,65 x 7,69) en is 

succesvol in gebruik als speelruimte voor de kinderen en als

garage. De ruimte kan ook andere bestemmingen krijgen 

zoals paardenboxen of als werkplaats. De garage heeft een 

toilet, de buitenwanden zijn van hout, het dak is gedekt met 

asbestvrije cementgolfplaten en heeft een geïsoleerd dak. De 

vloer is van 

beton met een coating, aan de voorzijde twee grote 

schuifdeuren.

Grote stal

Vroeger heeft deze stalling dienst gedaan als veestalling. 

Inmiddels is deze vrij overspannen schuur in gebruik als 

berging 

en werkplaats. Ook deze ruimte biedt kansen voor een 

ondernemer, paardenliefhebber of hobbyist die wil sleutelen 

aan auto’s op de reeds aanwezige hefbrug. De stalling heeft 

houten wanden en asbestvrije cementgolfplaten worden door 

stalen spanten gedragen, er is een betonnen vloer aanwezig.

Boenhok c.q. garage

De garage is een baksteen gemetselde ruimte voor fietsen 

ruim genoeg voor het parkeren van de auto of fietsen.
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Weiland

Achter het erf is een perceel weiland aanwezig van circa 12.385 m². De grondsoort 

betreft veengrond en heeft een afmeting van circa 60 m x 200 m. Het perceel is 

volledig omheind met hardhouten hekwerk. Dit perceel is optioneel te koop! 
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WWW.BUITENSTATE.NL

Schep Makelaardij

Lopikerplein 2

2871 AN  Schoonhoven

Makelaar Bart Kooijman

T 0650 88 74 35

E b.kooijman@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.


