
ZUID-LINSCHOTERZANDWEG 34
SNELREWAARD



Fraai gelegen in een omzoomd  polderlandschap 

bieden wij  u een heus NSW-Landgoed te koop aan.

LANDGOED DE NOOTENHOF

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, NVM-makelaar
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KADASTRALE GEGEVENS

Snelrewaard B 33, groot  16040 m2

Snelrewaard B 34, groot 21970 m2

Snelrewaard B 35, groot 1340 m2

Snelrewaard B 36, groot 760 m2

Snelrewaard B 41, groot 5290 m2

Snelrewaard B 522, groot 920 m2

Snelrewaard B 831, groot  2145m2

Snelrewaard B 832, groot 2575 m2

Snelrewaard B 833, groot 360 m2

Totaal 51.400 m2

BESTEMMINGSPLANGEGEVENS

Enkelbestemming: Wonen / Agrarisch 

met waarden Landschap

Dubbelbestemming Waarde - 

Archeologische verwachtingswaarde 

hoog

Vastgesteld 4-7-2011
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Dit schitterende geheel, gelegen op 5 autominuten van de A2, 10 minuten 

van Woerden (NS-station) en 20 minuten van Utrecht ligt in de buitenplaats 

Snelrewaard dat onder de gemeente Oudewater valt. het omvat een karakteristieke 

woonboerderij uit 1870, een schitterend bijgebouw (wagenschuur of koetshuis), 

waarin o.a. een werkplaats en een gastenverblijf zijn gesitueerd, diverse tuinen, 

boomgaarden met biologisch keurmerk, enkele bijgebouwen, en veel weiland. 

Idyllisch aan het landelijke riviertje de Linschoten, met 2 steigers om uw bootje 

aan te leggen. 

De totale perceelgrootte is een kleine 

10 hectare, waarvan ruim 5 hectare 

onder de Natuurschoonwet 1928 valt. 

In ons aanbod gaan wij uit van een 

oppervlakte van het landgoed van deze 

ruim 5 hectare met de optie om meer 

grond bij te kopen.
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De mogelijkheden die u hier heeft zijn onuitputtelijk; u kunt denken aan een 

schitterende familiewoning, met mogelijkheid van inwonende kinderen of ouders. 

Daarnaast is er nog een atelier/gastenverblijf waarvan de aanvraag voor een Bed 

& Breakfast inmiddels loopt. Maar ook combinaties van wonen en werken kunnen 

prima worden gerealiseerd, waaronder eventueel mantelzorg of huisvesting van 

een woongroep. Ook zou het een prima locatie kunnen zijn voor een zorgboerderij.

Kortom er zijn weinig objecten waar wonen zowel ‘leven als beleven’ is

Zie voor de grote fiscale voordelen die 

de NSW 1928 biedt onder andere de 

site van RVO.
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De woonboerderij ligt verscholen 

achter een paar schitterende, monu-

mentale platanen en heeft een tweetal 

oprijlanen. Aan alle kanten heeft u 

vrij uitzicht. De boerderij zelf is ver-

deeld in een voorhuis en een zeer ruim 

achterhuis.

INDELING VOORHUIS
Begane grond: Zij-entree, de gang met 

daaraan grenzend een study van circa 

8 m2, een zitkamer circa 14 m2, een 

opkamer van circa 9 m2 met daaronder 

de kelder, een keuken met plaats voor 

een  wasmachine.

Eerste verdieping: een ruime slaapka-

mer circa 28 m2, twee slaapkamers van 

respectievelijk circa 10 m2 en 12 m2,  

alsmede een complete badkamer met 

ligbad, aparte douche en bidet.



INDELING ACHTERHUIS

Begane grond: Entree met bijkeuken en toilet, mooie ruime living van circa 125 

m2 met grote haardpartij (met warmtewisselaar), en de gedeeltelijk open keuken. 

Daarnaast is een bibliotheek c.q. kantoor van circa 35 m2.
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Eerste verdieping: een prachtige vide waardoor een zeer ruimtelijk effect wordt 

verkregen, een overloop, een viertal slaapkamers en een badkamer. 

Vanuit het achterhuis is een riant uitzicht op de zonnige binnenplaats en de boom-

gaarden, waarvan de notenbomen wel een eyecatcher zijn. 
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ATELIER/GASTENVERBLIJF

In het bijgebouw (wagenschuur of koetshuis), met een footprint van circa 245 m2, 

is het atelier/gastenverblijf gesitueerd met een wijds uitzicht over het achterlig-

gende land. 
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Eénmaal zittend in de aangebouwde serre wilt u eigenlijk 

niet meer weg, omdat u hier ervaart één te zijn met de 

natuur.

De aangrenzende ruimte is circa 130 m2 en is in gebruik als 

berging, fietsenstalling, werkplaats en garage. 

De verdieping is thans atelier met zeer veel bergruimte en 

geeft mogelijkheden. 



ANDERE BIJGEBOUWEN

De andere bijgebouwen zijn een “prieel “ waar u heerlijk kunt vertoeven (en zelfs 

bij regen kunt BBQ-en). 

Een schuur van circa 40 m2 voor opslag, berging van tuinmachines en -gereed-

schap en een kas (met druiven en een vijg) van circa 20 m .

In de landerijen zijn schapen te bewonderen, die een buurman heeft uitgeleend en 

kunt u genieten van rondrennende hazen, talloze vogels en van koeien in de verte.
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KERNKWALITEITEN

•�Uniek�object,�mede�door�de�bijzonder�interessante�fiscale�voordelen�van�de�NSW-

��Landgoed�status

•�Mooi�ensemble�van�gebouwen

•�Prachtige�ligging�én�goed�bereikbaar

•�Meer�grond�mogelijk.

•�Zeer�veel�gebruiks-�en�herindelingsmogelijkheden.

•�Privacy,�Rust�en�Ruimte!
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WWW.BUITENSTATE.NL

Schep Makelaardij

Lopikerplein 2

2871 AN  Schoonhoven

Makelaar Alex Peters

T 0653 67 82 12

E a.peters@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.


