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Kernkwaliteiten

●Woonoppervlakte circa 242 m2

●Inhoud circa 962 m3

●Perceeloppervlakte 3.755 m2

●In 2013 geheel verbouwd

●Stijlvolle Jaren ’30 woning met hoge plafonds

●Fantastisch uitzicht op het polderlandschap

●Weilandje voor schapen, paard/pony’s

Stijlvolle jaren ‘30 
T-boerderij

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 T-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…?

Schep Makelaardij



BUITENSTATE - BUITENKANSEN IN WONEN

Kadastrale gegevens

Lopik E 151, groot 3.755 m2

Bestemmingsplan gegevens

Bestemmingsplan Landelijk Gebied 

Lopik,

vastgesteld juni 2007

Bestemming: Wonen en Agrarisch

Voorontwerp bestemmingsplan 

Buitengebied Lopik, 26-4-2019

Bestemming: Wonen en Tuin



BUITENSTATE - BUITENKANSEN IN WONEN

Schitterend vrij wonen in het buitengebied,  gelegen aan een lintbebouwing waar 

veel prachtige woningen staan, maar dan links en rechts van de woning een door-

zicht door het lint. Wij bieden u hier een sfeervolle vrijstaande jaren dertig woning 

aan, die in uitstekende staat verkeert. Bij deze vrijstaande woning  hoort een in 

mooie stijl opgetrokken houten schuur van circa 90 m2 met carport voor 2 auto’s 

en veranda en een perceeloppervlakte van  3.755 m2 , uw eigen schapen of paard/

pony’s houden is dus geen probleem. 



BUITENSTATE - BUITENKANSEN IN WONEN

Voor de liefhebber van buiten wonen is het hier heerlijk genieten van de ruimte en 

het polderlandschap. 

Een stijlvolle woning met veel jaren ’30 detaillering, hoge plafonds en door de 

Franse kap ook veel hoogte en ruimte op de verdieping.  Het is de T-boerderij 

welke in 2013 geheel is verbouwd.





BUITENSTATE - BUITENKANSEN IN WONEN

Indeling begane grond

entree in de zijgevel van de woning met 

een gietijzeren rooster om te luchten, 

de hal heeft een mooie granieten vloer 

met daarboven een lambrisering met 

authentieke tegels, aan de voorkant 

van de woning is de woonkamer, een 

en-suite kamer met hoge ramen met 

bovenlicht, een eigen houten vloer en 

een fraaie gietijzeren houtkachel. Bij 

de woonkamer is betrokken de opka-

mer met daaronder de kelder. De oude 

keuken van het huis is nu in gebruik 

als een extra kamer, bijvoorbeeld een 

‘huiswerkkamer’. 



BUITENSTATE - BUITENKANSEN IN WONEN



Dan komen wij in het voormalige stalgedeelte, nu geheel bij het woonhuis getrok-

ken. Allereerst is hier een grote keuken met hardstenen vloer (met vloerverwar-

ming), een handgemaakte houten keuken met groot hardstenen werkblad en een 

(schier) spoeleiland. In de keuken staat een Lacanche fornuis met 3 ovens, de 

kookliefhebbers kunnen deze echt waarderen. Het is met recht een woonkeuken 

met dubbele openslaande deuren naar het terras, hoge plafonds en veel lichtinval. 



Achter de keuken is een gang met de achterdeur, een toilet en een mooi kantoor 

met openslaande deuren naar de tuin.



Verdieping

kenmerkend op deze verdieping is de hoogte, door de Franse gebroken kap, zijn 

gevoelsmatig alle m2 vloeroppervlakte ook te benutten. Doordat er ook geen zol-

der is, kijkt u in de kap, hetgeen nog eens extra het gevoel van ruimte benadrukt. 

Een overloop, twee slaapkamers en een grote ouderslaapkamer, badkamer met 

vaste douchecabine, ligbad, dubbele wastafel en toilet.

Een tweede overloop met ruimte voor wasmachine en droger en nog een 

slaapkamer.



De totale woonoppervlakte is 242 m2

De inhoud van de woning bedraagt 962 m3



BUITENSTATE - BUITENKANSEN IN WONEN

Bij de woning hoort een schuur die in compartimenten is 

ingedeeld. Het is een fraaie schuur die degelijk is opgetrok-

ken vanaf een betonnen plaat met houten Red Cedar wanden 

(mogen onbehandeld blijven) en een geïsoleerde kap met 

pannen gedekt. 

De schuur heeft een heerlijke veranda met hardstenen vloer, 

een berging met een vlizo naar de zolder met een Velux 

dakraam. 

Achter de schuur staat een carport met fraaie detaillering.

In de tuin is het heerlijk toeven met een gezellig terras bij de 

keuken, nog een mooi terras bij de veranda met uitzicht naar 

de horizon over een fraai Hollands landschap (zeker vanuit 

de jacuzzi). Om het huis ligt een grind verharding en op de 

inrit staat een elektrische poort.

Achter de tuin ligt nog een weilandje, om schapen en/of 

paard/pony’s te houden.

Kortom u bent uitgenodigd deze fraaie woning te komen 

bezoeken.







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.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.


