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Kernkwaliteiten:

•�Een�fraaie�woonboerderij�met�“smoel”

•�Inhoud�circa�1.135�m3

•�Woonoppervlakte�van�circa�260�m2

•�Vlakbij�het�dorp�gelegen�met�vele�voorzieningen

•�Diverse�functies�die�gecombineerd�kunnen�worden

Robuuste woonboerderij

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…?

Alex�Peters,�T�0653�67�82�12



BUITENSTATE - BUITENKANSEN IN WONEN

Kadastrale gegevens

Bergambacht B 4006, groot 2.875 m2

Bestemmingsplan

‘Buitengebied Bergambacht 2011’

Bestemming:  Wonen



We hebben weer een juweeltje in de verkoop! Een mooie robuuste woonboerderij, 

gelegen in het buitengebied met het centrum van Bergambacht op 5 fietsminuten. 

Deze karaktervolle woonboerderij heeft circa 90 m2 aan bijgebouwen en is gele-

gen op 2.825 m2 eigen grond waarvan de natuurtuin op het zuiden is gelegen.



De boerderij is eind jaren zeventig getransformeerd naar een gehele woonboerde-

rij, waarbij nog prachtige details te bewonderen zijn.

We proberen onderstaand een beschrijving te geven, maar veel beter is om een 

afspraak voor een bezichtiging te maken.





BUITENSTATE - BUITENKANSEN IN WONEN

Indeling begane grond

Zoals zo vaak bij woonboerderijen is de 

binnenkomst aan de achterzijde, hier 

tref je een ruime hal aan, van waaruit 

de wasruimte, de badkamer, het toilet, 

de living, woon-/eetkeuken en drie 

slaapkamers te bereiken zijn. Ook is er 

nog een kelder van circa 9 m2.

De woon-/eetkeuken van circa 18 m2 

vormt op dit moment een beetje het 

hart van de boerderij en afhankelijk van 

je eigen woonbehoefte, zou je de aan-

grenzende slaapkamer van circa 20 m2 

er op een eenvoudige manier bij kunnen 

betrekken. De living is gesitueerd in 

de voormalige stal/deel waar voorheen 

de koeien stonden en heeft een mooie 

stoere uitstraling. Voor liefhebbers van 

gezelligheid is een grote openhaard 

aanwezig. De living beschikt tevens 

over een fraaie vide van circa 39 m2.



BUITENSTATE - BUITENKANSEN IN WONEN



Indeling eerste verdieping

De eerste verdieping heeft een aantal verrassingen, zoals een voormalige bedstede 

en een laddertrap naar een zolder, een slaapkamer van circa 16 m2 (vanaf 1,5 

meter looplijn).

De slaapzaal van circa 65 m2 is geheel in te delen naar de wensen van de nieuwe 

eigenaar.







begane grond

De hal, 3 slaapkamers en de badkamer. Onder de opkamers is de kelder gesitueerd.









Bijgebouwen

Op het erf staan een aantal schuren met in totaal circa 90 m2 aan 

vloeroppervlakte.



Perceel

De tuin is ingericht met talloze verschillende planten en een waterpartij, vandaar 

dat je aan alle kanten mooie uitzichten hebt.







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.


