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Samengevat de kernkwaliteiten:

•�“Harde”�boerderij�

•�Het�ultieme�buitenleven�gevoel

•�Redelijk�kort�in�de�buurt�van�de�voorzieningen

•�Mooie�brede�kavel�van�ruim�2�hectare�

•�Pand�heeft�al�een�woonbestemming

(H)eerlijke 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…?

Makelaar�Alex�Peter,�T�0653�67�82�12



BUITENSTATE - BUITENKANSEN IN WONEN

Kadastrale gegevens:

Lopik G 1886, groot 19.815 m2

Lopik G 622, groot 1.965 m2

Lopik G, 4077, groot  460 m2 

Lopik G 4217, groot 150 m2

Totaal groot 22.390 m2

Bestemmingsplan gegevens:

Bestemmingsplan Langelijk Gebied 

Lopik,

Vastgesteld in 2007.

Er ligt een voorontwerp bestemmings-

plan Buitengebied Lopik ter inzage.

Bestemming:  Wonen

Bestemming voor het land: Agrarisch





BUITENSTATE - BUITENKANSEN IN WONEN

Op een schitterende plek langs de Lek 

bieden wij u een (h)eerlijke woonboer-

derij aan met wat bijgebouwen die 

gebruikt kunnen worden voor hobby, 

kleinvee, of paarden en weiland. Deze 

woonboerderij is gebouwd rond 1923 

is gelegen op een prachtig perceel van 

totaal ruim 2,2 ha (22.000 m2).

De entree is al geweldig, via een 

omzoomde oprijlaan bereik je het  erf 

met daarop de woonboerderij en een 

drietal schuren.  

Tevens is er een hooiberg die dienst 

doet als carport voor auto’s.

De huidige eigenaren zijn liefhebbers 

van tuinieren en het houden van hobby 

vee, dus de tuin ligt er gelikt bij.



Indeling begane grond

Entree, hal, woon-/eetkeuken van circa 20 m2, woonkamer aan de voorzijde met 

prachtig uitzicht is circa 36 m2, aangrenzend een slaapkamer (mogelijk bij woon-

kamer te trekken) van circa 14 m2. Bij de achter-entree is een eenvoudige badka-

mer en toilet gesitueerd.







Indeling 1e verdieping

Overloop met een viertal slaapkamers en een ruime bergzolder van circa 26 m2 die 

ook als slaapkamer ingericht kan worden.

Een idee kan zijn de eerste verdieping gewoon opnieuw in te delen.





BUITENSTATE - BUITENKANSEN IN WONEN

De tuin is fantastisch, het buitenleven laat zich hier in al 

haar volheid tonen, prachtige bomen, diverse vogels en 

natuurlijk de Lek als overbuurman.

Mocht die 2 hectare teveel zijn, dan is een aangrenzende 

boer bereid  een deel over te nemen. 

De bijgebouwen hebben een gezamenlijk oppervlakte van 

291 m2  en zijn voor diverse doeleinden te benutten.



WWW.BUITENSTATE.NL

Schep Makelaardij

Lopikerplein 2

2871 AN  Schoonhoven

Makelaar Alex Peter

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.


