
Lekkerkerk —  
Opperduit 330A





Fraaie en  
landelijk gelegen  
rietgedekte villa

Zelden komt er een object in de 
verkoop dat meer te kwalificeren 
is als leefobject dan als woning...

Locatie:  Lekkerkerk — Opperduit 330A 
Status:  Te koop
Soort:  Landhuis, vrijstaande woning
Vraagprijs:      € 1.200.000,- k.k.

https://www.google.com/maps/@51.8989874,4.7105446,3a,60y,5.67h,88.16t/data=!3m6!1e1!3m4!1swiTEEVrig5tSND5QtZCVDw!2e0!7i13312!8i6656
https://www.google.com/maps/@51.8989874,4.7105446,3a,60y,5.67h,88.16t/data=!3m6!1e1!3m4!1swiTEEVrig5tSND5QtZCVDw!2e0!7i13312!8i6656
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Inhoudsopgave 
Snel naar...
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Uw makelaar
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deze woning of op zoek 

naar meer informatie? 
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Kernkwaliteiten
Een prachtige woning met een fantastische ligging

• Zeer mooie en vrije ligging

• Zeer hoge kwaliteitsstandaard 

• Woonhuis van circa 1014 m3

• Gebruiksoppervlakte wonen circa 271 m2

• Energiezuinige woning (label A)
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• Vloerverwarming op alle verdiepingen  

 (geen radiatoren)

• Veel domotica aanwezig

• Tuinen aangelegd door landschapsarchitect

• Totaal oppervlakte circa 2 hectare
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Vlieg over dit schitterende object!
Klik voor de dronevideo 

https://vimeo.com/321432286


Omschrijving
Dit is méér dan een woning

Wij hebben het genoegen u deze fraaie en landelijk gelegen villa, gebouwd met 

originele IJsselstenen en uiteraard rietgedekt, te koop aan te bieden op een perceel 

eigen grond van circa 20.000 m2 (2 ha).

Deze villa is gebouwd in 2012 en heeft een ideale combinatie van zaken die je graag 

wilt zien: heerlijke leefruimten, werkruimten en ontspanningsmogelijkheden. Een 

prachtige tuin met terrassen en natuurlijk nog genoeg weiland voor het houden van 

paarden of kleinvee, waarvan de huidige geiten hopen dat ze mogen blijven van de 

nieuwe eigenaren.

Naast de woning ligt nog een garage met zolderverdieping, die ook makkelijk ingericht 

kan worden als gastenverblijf met aangebouwde overdekte carport voor twee auto’s, 

die voorzien is van een tweetal laadpalen.

De ligging is uniek, middels een oprijlaan die voornamelijk is voorzien van klinkers 

bereik je de woning. De fietsafstand ten opzichte van de kern van het dorp is circa 

8 minuten en met een halfuurtje ben je met de auto in het centrum van Rotterdam. 

Dit maakt de locatie zeer geschikt voor mensen uit de regio Groot Rotterdam en de 

Krimpenerwaard.

Wat treft u aan?

Een hoogwaardig kwalitatief object met domotica, verwarming middels een warmte-

pomp, heerlijke, goed ingedeelde ruimten.

Direct door naar de begane grond 
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De woning in detail 
Hoge kwaliteits- 
standaard en een  
vrije ligging

Meer over de woning 
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De begane grond 
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De begane grond 
Dit is lekker thuiskomen

Ruime entree met meterkast, toilet met fontein, royale sfeervolle living met een 

gesloten houtkachel, een prachtige keuken met kookeiland, voorzien van alle luxe, 

samen circa 91 m2.

Aangrenzend het tussenlid dat de verbinding vormt met de achtergelegen twee  

werkkamers die respectievelijk circa 17 m2 en 10 m2 zijn. Deze kamers zijn ook prima 

geschikt als slaapkamer. Tevens is er een bijkeuken met opstelplaats voor wasmachine 

en droger. Boven deze ruimtes bevindt zich nog een grote bergzolder.
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De begane grond
Bekijk de plattegrond 

https://www.landelijkwonen.nl/media/54110f69916c65e76e352efdc9b1bb4c/117260286.jpg
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Het souterrain
De ideale plek voor ontspanning

In het souterrain bevinden zich de ontspanningsruimten. Hier is ruimte om film te 

kijken, even lekker aan de bar te zitten of te genieten van de Finse sauna of de 

stoomcabine. Ook is er een toilet aanwezig en extra bergruimte.

Het souterrain is zowel van binnen als van de buitenzijde bereikbaar en beschikt  

over heerlijk veel daglicht. 
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Het soutterain
Bekijk de plattegrond 

https://www.landelijkwonen.nl/media/f6b79173e28fe242e59da18d60fe1c3a/117260283.jpg


Het souterrain is voorzien van een 

Finse sauna en een stoomcabine.
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De eerste verdieping 
Uitgerust wakker worden

De eerste verdieping bestaat uit een royale overloop met vide, 3 slaapkamers van 

respectievelijk circa 21 m2, 14 m2 en 11 m2, waarvan de master bedroom over ruime 

inloopkast beschikt. Tussen de master bedroom en de 2 slaapkamers bevindt zich 

een luxe badkamer en een separaat toilet.

De eerste verdieping
Bekijk de plattegrond 

https://www.landelijkwonen.nl/media/279cfdbb96c69aff2390218c5fcd6438/117260289.jpg
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Er is ook nog een bergzolder 
Bekijk de plattegrond 

https://www.landelijkwonen.nl/media/3f86f85ad1491cdb00bbd1e0f5d17ca5/117260292.jpg
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Geniet van de rust 
Dit is de definitie  
van een vrij  
gelegen woning

De ligging is prachtig 
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Vlieg over dit schitterende object!
Klik voor de dronevideo 

https://vimeo.com/321432286
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De garage en de tuin 
Aan ruimte geen gebrek 

De garage die mogelijk ook een andere functie kan krijgen heeft een oppervlakte 

van circa 40 m2 met daaraan vast gebouwd een carport met ruimte voor twee 

auto’s inclusief laadpalen. Het dak is voorbereid voor zonnepanelen.

34 Lekkerkerk — Opperduit 330A

De garage en de carport 
Bekijk de plattegrond 

https://www.landelijkwonen.nl/media/67f0a3203f7dda8ced1ac408d2618372/117260295.jpg


Lekkerkerk — Opperduit 330A 35



Uw interesse  
gewerkt?
Is uw interesse in dit object gewekt? Dan nodigen wij u van harte uit om deze  

parel te komen bekijken.

Plan uw bezichtiging 

Lekkerkerk — Opperduit 330A 36



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

http://www.Buitenstate.nl
http://www.Buitenstate.nl
http://www.landelijkwonen.nl/schep-en-buitenstate/over-buitenstate.html
http://www.Buitenstate.nl


Uw gespecialiseerde 
makelaar staat voor 
u klaar

Heeft u interesse in dit object? Wilt u 

meer informatie of een bezichtiging 

plannen? Wij helpen u graag.

Alex Peters

06 - 53 67 82 12

a.peters@schep.nl
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schep.nl
 facebook.com/SchepLandelijkWonen

mailto:a.peters%40schep.nl?subject=
http://www.schep.nl/
https://www.facebook.com/SchepLandelijkWonen


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

