
WIELSEKADE 40 A
LOPIK



Bijzonderheden:

-Ideale ligging nabij de dorpskern

-Er is veel ruimte voor hobby’s in de schuur, circa 340 m2

-Gelegen aan het water

-Zolder/verdieping kan worden verbouwd tot 

  een volwaardige verdieping 

-Woonoppervlakte: circa 89 m2

-Inhoud woonhuis: circa  345 m3

-Grootte perceel 2.131 m2

Vrijstaande woning

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 vrijstaande woning met 

garage, ruime schuur en overkapping/loods.

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



BUITENSTATE - BUITENKANSEN IN WONEN

Kadastrale gegevens

Lopik G 1669, groot 2.131 m2

bestemmingsplangegevens

Bestemmingsplan ‘Kern Lopik’

Bestemming: Wonen
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Aan de rand van Lopik, op korte 

afstand van alle voorzieningen ligt deze 

vrijstaande woning op een royaal per-

ceel. Naast het huis staat een garage, 

een enorm grote schuur (circa 245 m2) 

en een loods/kapschuur. Het woonhuis 

is van het bouwjaar 1967 en is netjes 

onderhouden. Van binnen is de woning 

gedateerd, maar biedt de nieuwe 

bewoner tal van mogelijkheden om de 

woning naar eigen wens en smaak te 

moderniseren en in te delen.

Dit is een ideaal object voor iemand die 

de combi zoekt van lekker wonen en 

de mogelijkheid voor een hobby en/of 

opslagruimte in de grote schuur. 

Indeling begane grond en zolder
Entree, hal/gang, toilet met fonteintje 

en meterkast. Woonkamer circa 29 m2, 

(eet)keuken ca 12 m2, bijkeuken met 

spoelbak. 2 slaapkamers en badkamer 

met douche en wastafel.

Middels een vlizo-trap bereikt u de 

ruime zolder. Door het formaat biedt 

deze veel ruimte. Na het plaatsen van 

een vaste trap en bijvoorbeeld dakka-

pellen kan deze ruimte relatief eenvou-

dig bij de woonoppervlakte betrokken 

worden. 
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Aangebouwde garage biedt ruimte voor 1 auto.

De schuur, circa 15,70 bij 15,60 meter,  biedt vele mogelijkheden
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De loods , circa 12 bij 8 meter, heeft een enorme 

opslagcapaciteit.



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.


