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LIGGING

Hier woont u aan de rand van een beschermd natuurge-

bied, dus blijvend vrij uitzicht! De grutto, scholekster en 

de kievit zijn voornamelijk uw buren. Privacy, wande-

len, fietsen, tochten maken te paard, dat is deze villa 

ten voeten uit. Genieten van het schitterende, weidse 

uitzicht en toch nabij de steden Gouda, Den Haag, 

Rotterdam en Utrecht.

VINTAGE VILLA MET 
ADEMBENEMEND PANORAMA
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 ruime villa.

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…?

Harold van Rooij T 06 51 41 99 56
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KADASTRALE GEGEVENS

Bergambacht A 9504, groot 7.495 m2

BESTEMMINGSPLANGEGEVENS

Conform het bestemmingsplan 

‘Buitengebied 2011’ van de gemeente 

Bergambacht heeft het object de 

bestemming ‘Wonen’ met dubbelbe-

stemming ‘Waarde - Archeologie 2’ en 

‘Waterstaat - Waterkering’
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Hier woont u letterlijk op niveau, de belangrijkste woonlaag is op de eerste ver-

dieping om alles uit het weidse uitzicht te halen! Dit geeft een niet te beschrijven 

X-factor in de woonbeleving. Vanuit de woonkamer, keuken en de master bedroom 

beleeft u de fenomenale schoonheid van de natuur van de Krimperwaard.

Deze villa heeft totaal drie woonlagen en is met veel kwaliteit gebouwd in 1978 en 

ligt op korte afstand van het dorp Bergambacht.



Op het ruime terrein zijn inloopstallen geschikt voor 5 pony’s of 4 paarden direct 

aangesloten op een (longeer) paddock en een ruim weiland. Vanuit de woning heeft 

u altijd zicht op uw dieren. Het perceel in eigendom is 7.495 m2 en een perceel dijk-

talud van 3.000 m2 kunt u huren voor €400,- per jaar van het Hoogheemraadschap.

Vintage? Deze ruime woning is erg goed en degelijk gebouwd, split-level met veel 

kwaliteit. De architect heeft een tijdloos woonconcept gerealiseerd met aandacht 

voor zicht en licht. Met enige aanpassingen is het huis weer modieus. Daarbij leent 

de woning zich ook nog eens goed om aan- en uit te bouwen.
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WONING
Het royale volwaardige woongedeelte 

bevindt zich op de eerste verdieping. 

Vanaf het ruim bemeten balkon/ter-

ras geniet u van het adembenemende 

uitzicht over het polderlandschap. De 

woning is goed onderhouden en alle 

voorzieningen functioneren. U kunt de 

woning direct betrekken.

INDELING
Begane grond: entree, hal, vide, ruime 

bijkeuken op voordeur-niveau. Vanaf 

de entree enkele treden naar beneden 

komt u in een gang met een ruime 

slaapkamer, een doucheruimte, een 

separaat toilet en nog een grote slaap-

kamer (voorheen 2). Vervolgens nog 

een technische ruimte.



1ste verdieping (woonlaag)

Vanaf de voordeur omhoog is links de woonkamer met een grote raampartij tot in 

de nok waardoor u groen wegkijkt naar dijktalud/paddock en er veel licht en lucht 

naar binnen komt. Vanuit een tweede raampartij heeft u altijd zicht op de wei. Een 

open haard is aanwezig en een draaibare houtkachel, een eyecatcher die de hele 

verdieping prettige warmte geeft. Vanuit de woonkamer kunt u direct het terras 

op; een uitzichtpodium over de gehele lengte van het huis.  De separate keuken 

grenst aan de woonkamer en daar beleeft u natuurlijk ook het panorama. U kunt 

direct het terras op voor al fresco dining. 

Dan is er nog een zeer ruim bemeten 

slaapkamer met directe toegang tot 

het terras, uiteraard met inloopkast en 

ruime badkamer. Ook is er een separaat 

gastentoilet.
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2de verdieping

Overloop, slaap-/werkkamer met prachtig uitzicht over natuurgebied de Nespolder. 

Er is ook een ruime bergruimte.
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BIJGEBOUWEN

Voor de paarden/pony’s is er een grote (vier-deurs) stal en een losse inloopstal, 

compleet met asbestvrije daken en elektriciteit. De paardenboxen grenzen zowel 

aan de ruime paddock als aan een weide. De houten schuur/garage is nabij het 

huis. Deze carport is alleen aan de voorzijde open en ideaal voor het parkeren van 

meerdere auto´s, een paardentrailer en (hout)opslag.
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Achter de garage is een door water omsloten weitje met een authentiek stalletje. 

Ideaal voor het houden van kleine dieren zoals schapen of geiten.
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TUIN

De ruime tuin ligt rondom het huis en biedt veel privacy. Er zijn diverse mooie 

fruitbomen en er is een moestuin waarin u heerlijk en gezond uw eigen groentes 

kunt verbouwen. Naast de voordeur is een kruidentuintje.
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BIJZONDERHEDEN
- Zorgvuldig onderhouden vintage villa.

- Architectonisch extreem goed doordacht ontwerp.

- Kwalitatief en degelijk gebouwd met hardhouten kozijnen 

en

  volledig dubbel glas.

- Onafhankelijk bouwkundig rapport aanwezig dat de 

kwaliteit 

  onderschrijft.

- Direct bewoonbaar en eenvoudig aanpasbaar aan eigen 

smaak.

- Gelegen aan de rand van beschermde natuur en 

stiltegebied.

- Blijvend panoramisch uitzicht over honderden hectares 

  weiland / natuurgebied.

- Prachtige Noorse leistenen vloer, tijdloos en 

  onderhoudsvriendelijk.

- Inloopstallen voor paarden/pony’s, schuur voor auto’s/

trailer, 

  (schapen)schuurtje

- Heerlijke wandelingen of buitenritten in de nabij gelegen 

natuur.

- Glasvezel wordt aangelegd in 2019.

- Aangesloten op aardgas.

- Wel wegkijken maar niet bekeken worden!
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WWW.BUITENSTATE.NL

Schep Makelaardij

Lopikerplein 2

2871 AN Schoonhoven

Makelaar Harold van Rooij

T 06 51 41 99 56

E h.vanrooij@schep.nl

www.landelijkwonen.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.


