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FRAAIE WOONBOERDERIJ MET 
BIJGEBOUWEN EN WEILAND
Net buiten Leidschendam, direct aan de Vliet en aan de rand van 

natuur-/recreatiegebied De Vlietlanden ligt deze ruime woonboer-

derij met multifunctioneel bijgebouw, grote loods en weiland. 

De ruimte, rust en toch directe nabijheid van alle voorzieningen en 

uitvalswegen maken de mogelijkheden hier eindeloos. Een kantoor 

aan huis, paarden/kleinvee of gewoon een heerlijk gezinshuis? Het 

kan hier allemaal!

Zowel het object als de omgeving zijn uniek! We nodigen u van 

harte uit om dit zelf te komen ervaren.

Deze woning draagt het 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 onroe-

rend goed met optimaal woongenot en mogelijkheden.

Is dit uw Buitenkans?

BUITENSTATE - BUITENKANSEN IN WONEN

KADASTRALE GEGEVENS

Gemeente: Stompwijk

Sectie: E

Nummer: 1013

Grootte: 4.810 m2

BESTEMMINGSPLANGEGEVENS

Bestemmingsplan Landelijk gebied

Gemeente Leidschendam-Voorburg

Bestemming woning en opstallen: 

Wonen

Bestemming weiland: Agrarisch 

met waarden - Natuur-en 

landschapswaarden



BUITENSTATE - BUITENKANSEN IN WONEN

De goed onderhouden woning is in 

1994/1995 gebouwd in karakteristieke 

stijl, maar met modern gemak. Zo is de 

woning volledig geïsoleerd en voorzien 

van dubbel glas en vloerverwarming. 

De woning is ruim van opzet en heeft 

grote kamers. Dit geeft de gelegenheid 

om alles naar eigen inzicht (her) in te 

delen.

Indeling
Begane grond:

Entree met fraaie trapopgang. Aan de 

voorzijde is een ruime (woon)keuken in 

lichte kleurstelling met dubbele deuren 

naar de sfeervolle woonkamer. Aan de 

overzijde van de hal treft u een tweede 

woonkamer. Deze is met bijna 70m2 

uitzonderlijk ruim en biedt tal van 

mogelijkheden. Op de begane grond 

treft u ook nog een separaat toilet met 

fonteintje, toegang tot de kelder en 

toegang tot de bijkeuken met opstel-

plaats voor CV, wasmachine en droger 

en een aparte douche. 



Eerste verdieping:

Overloop met inloopkast. 3 slaapkamers, waarvan 2 zeer ruim (en voorzien van 

vaste kasten). Deze kamers zijn eenvoudig te splitsen om meer kamers te creëren 

indien gewenst. Ruime badkamer voorzien van ligbad, inloopdouche, dubbele 

wastafel en toilet.

Overig:

Boven de verdieping bevindt zich nog 

een bergvliering en er is nog ruimte 

kelder onder de woning. 



Multifunctioneel bijgebouw

Na de bouw van de woning is er een geheel vernieuwd bijgebouw geplaatst. Deze 

is thans in gebruik als salon, maar dit gebouw is voor vele doeleinden geschikt, 

bijvoorbeeld een kantoor aan huis, maar ook een B&B is goed denkbaar. Het bijge-

bouw heeft een toilet, volledige verdieping en heeft net als de woning een kelder. 

De begane grond is voorzien van vloerverwarming.



BUITENSTATE - BUITENKANSEN IN WONEN

Loods

Achter de woning bevindt zich een zéér ruime en hoge loods/schuur met 4 roldeu-

ren (waarvan 1 elektrisch) en een bergzolder. Deze loods is voor allerlei doeleinden 

geschikt. Door de ligging naast het weiland is het goed mogelijk om hier dierver-

blijven te plaatsen.

BUITENSTATE - BUITENKANSEN IN WONEN

Weiland en omgeving
Naast de woning ligt nog een stuk weiland. Dit stuk is uiter-

mate geschikt voor het houden van kleinvee of een aantal 

pony’s/paarden. In het land staat een ooievaarspaal waar 

jaarlijks een koppel ooievaars een nest maakt. 

Omgeving:

Het object ligt net buiten Leidschendam. Het is hierdoor 

heerlijk rustig wonen. Rustig, maar niet afgelegen! Het 

gezellige Damplein met diverse terrasjes en restaurants bij 

het sluisje en verschillende winkels en supermarkt liggen op 

steenworp afstand. Verderop in Leidschendam wordt gewerkt 

aan The Mall of the Netherlands, een gigantisch project met 

winkels, horeca, een bioscoop etc. Ook de uitvalswegen 

A4, A12 en A13 liggen vlakbij, waardoor u zo in Rotterdam, 

Delft, Den Haag, Leiden en Amsterdam bent. Kortom, super 

centraal in de Randstad, maar toch heerlijk rustig en buiten 

de hectiek. Om de hoek liggen de Vlietlanden waar u uw hart 

kunt ophalen wat betreft waterrecreatie, wandelen, fietsen 

of paardrijden. 



WWW.BUITENSTATE.NL

Schep Makelaardij

Lopikerplein 2

2871 AN  Schoonhoven

T: 0182 - 38 30 38

www.landelijkwonen.nl

Makelaar: Jacqueline van Rede

T: 06 - 57 60 09 66

E: j.vanrede@schep.nl

Een BUITENSTATE makelaar is gese-

lecteerd op grond van zijn of haar 

jarenlange aantoonbare ervaring 

en deskundigheid. Deze makelaar is 

geworteld in het buitenleven. Hij is ver-

trouwd met de plaatselijke gewoonten 

en gebruiken en kan u deskundig voor-

lichten tijdens de bezichtiging. Onze 

makelaar laat u de rust en de ruimte 

van de woning ervaren. 

Wilt u meer informatie? Of heeft u inte-

resse in een bezichtiging? Neem dan 

gerust contact met ons op.


