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Net buiten het centrum van Ouderkerk aan den IJssel 

ligt deze vrijstaande woning met garage, schuur en wei-

land op een ruim perceel grond (totaal ruim 4.500 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 prachtige woning.

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…?

Jacqueline Van Rede, Vastgoed Adviseur
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KADASTRALE GEGEVENS

Ouderkerk ad IJssel A 3836 1450 m2

Ouderkerk ad IJssel A 4095 3110 m2

BESTEMMINGSPLANGEGEVENS

Bestemmingsplan IJsseldijk Noord 2005

Bestemming: Wonen

Weiland heeft bestemming: Agrarisch 

gebied met landschappelijke en natuur-

lijke waarden
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De woning ligt aan de dijk en heeft 

rondom een fraai perceel grond. Aan 

de voorzijde van de woning bevindt 

zich een tuin met diverse fruitbomen 

en aan de achterkant bevindt zich een 

perceel weiland wat geschikt is voor 

het houden van hobbydieren of enkele 

paarden. Naast en achter de woning is 

voldoende ruimte om meerdere auto’s 

te parkeren op eigen terrein. Vanuit de 

woning en vanaf het terras kijkt u schit-

terend weg over de weilanden. Rondom 

de woning is de waterkant voorzien van 

een hardhouten schoeiing. Tevens is er 

aan het water een vlonder, waar het in 

de zon heerlijk toeven is.

De woning is gebouwd in 1978 en 

verkeert in goede staat en is goed 

onderhouden.

Binnen biedt de woning verrassend veel 

ruimte. Op de bovenverdieping is de 

helft van de ruimte verbouwd naar een 

fijne, lichte slaapkamer. De andere zijde 

van de verdieping kan eenvoudig ook 

worden omgebouwd naar een dergelijke 

(slaap)kamer. Op die manier kan er nog 

een flink aantal m2 worden toegevoegd 

aan het woonoppervlak. Op het dak 

liggen 18 zonnepanelen. Deze leveren 

voor de huidige bewoners meer dan 

voldoende capaciteit.

De ruimtes binnen en buiten maken 

dit object uniek en bieden enorm 

veel mogelijkheden. Maak vooral een 

bezichtigingsafspraak om dit zelf te 

ervaren.
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Indeling woning

Entree middels zeer ruime gang/hal. Toegang tot de lichte woonkamer met diverse 

raampartijen. Vanuit zowel de woonkamer als de gang kunt u de keuken betreden. 

Op de begane grond bevindt zich een badkamer met ligbad, douche en wastafel. 

Er is een separaat toilet. Aan de andere zijde van de woning bevinden zich 2 ruime 

slaapkamers.



BUITENSTATE - BUITENKANSEN IN WONEN



BUITENSTATE - BUITENKANSEN IN WONEN

Indeling verdieping

Op de verdieping bevindt zich een ruime, lichte slaapkamer met veel bergruimte 

achter de knieschotten. Het andere deel van de verdieping is nog niet verbouwd 

tot kamer. Dit kan echter eenvoudig worden gerealiseerd om zo veel extra ruimte 

te creëren.
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GARAGE en TERRAS

Naast de woning bevindt zich een ruime aanpandige garage, voorzien van verwar-

ming, elektra en water.  Het terras voor de garage ligt op het oosten.



SCHUUR

Naast de woning staat een recent gebouwde schuur (2013). Deze is voorzien van 

een elektrische sectionaaldeur van 4.10 meter breed en aan de zijkant een loop-

deur. De schuur is geïsoleerd en voorzien van water, elektra en verwarming. In de 

schuur bevindt zich nog een ruime verdieping. Door de ruimte en kwaliteit zijn er 

diverse doeleinden denkbaar. 
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WEILAND
Het weiland is volledig omsloten door water. Aan de voor- en 

zijzijde bevinden zich kwalitatief zeer goede weidehekken 

als toegang/afsluiting. Deels is het weiland voorzien van een 

hardhouten schoeiing. Achter op de wei staat een voormalig 

strandhuisje ter opslag. Deze is ook aangesloten op elektra. 

Het met hekwerk afgezette stuk is thans in gebruik als moes-

tuin. Het weiland is toegankelijk via een eigen brug die ook 

geschikt is voor tractor en vrachtwagen.

BIJZONDERHEDEN:

-Goed onderhouden woning met diverse mogelijkheden

-18 zonnepanelen

-Parkeerplaats voor meerdere auto’s op eigen terrein

-Weiland geschikt voor het houden van dieren

-Ruime schuur, geschikt voor diverse doeleinden

-Fraai en wijds uitzicht over de omgeving

-Hardhouten brug en schoeiingen

-Elektrisch bedienbare screens voor de ramen op de 

zuid-westzijde



WWW.BUITENSTATE.NL

Schep Makelaardij

Lopikerplein 2

2871 AN  Schoonhoven

T 0653 67 82 12

Vastgoed Adviseur Jacqueline van Rede 

T 06 57 60 09 66

E j.vanrede@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.


