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Bijzonderheden:

-  Prachtig perceel, groot 18.032 m2

-  Woonoppervlakte circa 147 m2

-  Inhoud circa 680 m3

-  Bijgebouwen:  circa 101 m2

   -  schuur met tuingereedschappen

   -  rietgedekte schuur met verdieping, te gebruiken als

      stal, werkplaats, kantoor of B & B

-  Vernieuwde rieten kap 2019

-  Vrij uitzicht

Riet gedekte villa

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 rietgedekte villa.

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 Peters, T 0653 67 82 12



BUITENSTATE - BUITENKANSEN IN WONEN

Kadastrale gegevens

Vlist A 1054, groot 18.032 m2

Bestemmingsplangegevens

Bestemmingsplan  Landelijk Gebied 

(voormalige gemeente Vlist), 

vastgesteld 

15-12-2015

Bestemming: Wonen en Agrarisch met 

Waarden





BUITENSTATE - BUITENKANSEN IN WONEN

Op een prachtig perceel van 18.032 m2 

en aan het riviertje de Vlist gelegen 

fraai vrijstaand woonhuis met garage, 

bijgebouwen en vernieuwde rieten kap. 

Het uitzicht aan zowel de voor- en ach-

terzijde van de woning is fantastisch. 

De achtertuin is gelegen op het Zuid/

Westen en biedt veel privacy. 

Tevens is de woning voorzien van een 

eigen oprijlaan en is er voldoende par-

keergelegenheid op eigen terrein. 

Naast het perceel waarop de woning 

staat is een eigen toegang/inrit 

naar het weiland en de “Griend”. 

De “Griend” kan men, bijvoorbeeld, 

gebruiken voor het kappen van stook-

hout of het houden van kleinvee, zoals 

kippen, konijnen of als speelplek (klim 

en klauter paradijs, boomhut).



BUITENSTATE - BUITENKANSEN IN WONEN



Begane grond

Entree met hal, meterkast, toilet en trapopgang. Woonkamer met veel lichtinval 

en prachtig uitzicht rondom. De woonkamer is voorzien van een open haard, oud 

Hollandse plavuizen vloer met vloerverwarming, balkenplafond, schuifpui en open-

slaande deuren naar gedeeltelijk overdekt terras en de tuin en een doorgang naar 

de keuken. 

Tevens is er op de begane grond een ruime slaapkamer aanwezig met badkamer 

voorzien van een ligbad en een wastafel.

De keuken is voorzien van inbouwap-

paratuur, heeft prachtig uitzicht op de 

achterzijde van het perceel en er is een 

doorgang naar de garage.

De ruime garage is voorzien van een 

keukenblok, aansluiting voor de wasap-

paratuur, stookruimte, openslaande 

deuren, een loopdeur en een vliering.





1e verdieping

Overloop met bergruimte. Totaal 3 slaapkamers. 2e badkamer voorzien van een 

toilet, douche en wastafel.



Terras en tuin op het Zuid/Westen met veel privacy



BUITENSTATE - BUITENKANSEN IN WONEN

Naast het perceel waarop de woning staat is een eigen toe-

gang/inrit naar het weiland en de “Griend”. De “Griend” kan 

men, bijvoorbeeld, gebruiken voor het kappen van stookhout 

of het houden van kleinvee, zoals kippen, konijnen of als 

speelplek (klim en klauter paradijs, boomhut).



WWW.BUITENSTATE.NL

Schep Makelaardij

Lopikerplein 2

Makelaar Alex Peters

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.


