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Bijzonderheden

-  Riet gedekt landhuis met veel kwaliteit uit 1991

-  Woonoppervlak  circa 389 m2

-  Inhoud circa 1.408 m3

-  Betonnen verdiepingsvloer

-  Groot perceel, 19.845 m2

-  Paardenstal met 5 boxen

-  Onderheid terras

-  Goed doordachte architectuur.

-  Fraaie tuin en polderbeleving 

-  Parkeerterrein en dubbele garage voor het huis 

Royaal riet gedekt landhuis

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 dit royale riet gedekte landhuis.

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, Alex Peters, T 0653 67 82 12
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Kadastrale gegevens

Lekkerkerk D 7003, groot 15.715 m2

Lekkerkerk D 2089, groot 2.860 m2

Lekkerkerk D 4058, groot 1.270 m2

Totaal groot 19.845 m2  

Bestemmingsplangegevens

Bestemmingsplan Landelijk Gebied, 

vastgesteld 25-9-2018  (voormalige 

gemeente Nederlek)

Bestemming:  Wonen en het land erach-

ter heeft een Agrarische bestemming
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In het fraaie buitengebied van 

Lekkerkerk, gemeente Krimpenerwaard, 

ligt dit prachtige riet gedekte landhuis 

uit 1991. Een robuust en traditioneel 

gebouwd huis waar het ontzettend fijn 

wonen is. De architect heeft een huis 

ontworpen waarbij perfect rekening is 

gehouden met licht en zicht op de kavel 

en de omgeving.

Een oase van rust met uitzicht aan de 

achterzijde vanuit de woonkamer, maar 

ook vanaf het balkon van de slaap-

kamer over het prachtige polderland-

schap. Het perceel van bijna 2 hectare 

geeft natuurlijk de mogelijkheid om 

meerdere paarden te houden. 

Ten westen van de woning ligt een 

smaakvol aangelegde tuin waar u, met 

de middag- en avond zon vanaf het 

onderheide terras kunt genieten. Voor 

het huis is er parkeergelegenheid en 

een dubbele garage welke ook geschikt 

is te maken als woonruimte of kantoor.

De traditionele woning met riet gedekte 

kap is bijzonder degelijk gebouwd. Aan 

de 

voorkant een dubbele garage met 

daarboven een prettige ruimte, nu in 

gebruik als snookerruimte.

De woning heeft ook een ruime kelder, 

enorm goed geschikt als wijnkelder.
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Via de voordeur komt u in de woning, vanaf de voordeur is er direct een zichtlijn 

door de 

hele woning. De begane grond heeft een Travertin natuurstenen vloer voorzien van 

vloerverwarming. De fijne woonkeuken heeft een gezellige Oostenrijkse houten 

ronde zit-/eethoek en de keukendeur grenst aan de tuin. 

De grote woonkamer heeft door de indeling meerder gedeeltes, een gezellige, 

knusse zithoek bij de haard, een ronde tuinkamer met glas waar u heerlijk kan 

wegkijken de tuin maar ook de polder in en een gedeelte waar u een lange tafel 

kunt opstellen voor als er een groot gezelschap komt eten. 

Aan de woonkamer grenst ook een 

gedeelte wat in gebruik was als kan-

toor, dit gedeelte kan afgesloten wor-

den door een schuifwand. Dit gedeelte 

zou ook fantastisch dienst kunnen doen 

als buitenkamer, keuken, veranda.

Verder is er beneden een ruime slaap-

kamer met aangrenzend een badkamer.





Op de verdieping, een ruime gang, in alle kamers is veel bergruimte aanwezig 

onder het schuine gedeelte van de kap.  Dan is er nog een tweede ruimte om te 

douchen en aan de achterzijde een grote slaapkamer met enorme vide, vanaf hier 

kijkt u prachtig de polder in.



Een hele ruime slaapkamer aan de voorzijde, een erg prettige slaapkamer met bal-

kon en met  een ruime dakkapel aan de tuinzijde en daar tegenover een badkamer.
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Schuur

Deze schuur is ingedeeld met 5 paardenboxen en meet 6 

bij 16 m1 in hout opgetrokken en met een golfplaten dak. 

Achter de schuur staan nog 2 duiventillen van hout.

Ligging

Gelegen aan de rustige Tiendweg West, op fietsafstand 

van de kern van Lekkerkerk, met goede voorzieningen. Met 

een klein halfuurtje bent u met de auto in het centrum van 

Rotterdam of Gouda. Dit maakt de locatie zeer geschikt voor 

mensen uit de regio Groot Rotterdam en de Krimpenerwaard.

Wilt u wonen en werken in een schitterende omgeving die 

veel privacy biedt? Grijp dan uw kans en kom dit mooie land-

huis bekijken. Wij geven u graag een rondleiding om te laten 

zien wat het u te bieden heeft. 



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.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.


