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Het betreft een voormalige boerderij met achter-

huis en hooiberg.

Een schitterende plek midden in het Groene 

Hart! Op korte afstand gelegen van het centrum 

Waddinxveen en Gouda ligt natuur- en recreatiege-

bied ’t Weegje, gelegen langs rivier De Gouwe en 

insteekhaven ligt een unieke locatie voor de bouw 

van uw droomhuis op een zeer royale kavel van 

circa 3.260 m².

Bouwgrond in het Groene 
Hart
Voor u ligt de brochure met informatie over de bouwkavel waarin 

u interesse heeft. Om u een goede indruk te geven, vindt u in 

deze brochure  informatie over deze voormalige boerderij, in 

slechte staat, maar een schitterende plek om uw droomwoning te 

bouwen.

Deze woning/bouwkavel 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  Bart Kooijman, T 0650 88 74 35



BUITENSTATE - BUITENKANSEN IN WONEN

Kadastrale gegevens

Waddinxveen F 2563  gedeeltelijk, 

groot circa 3.260 m2

Bestemmingsplangegeven

Het object is gelegen in het bestem-

mingsplan Landelijk Veen, vastgesteld 

door de gemeente Waddinxveen op 

10-04-2013. 

Het object heeft de bestemming 

‘Wonen’, ‘Verkeer’, ‘Recreatie’ (met 

functieaanduiding opslag), ‘waterke-

ring’ en ‘Archeologie 2’ 





BUITENSTATE - BUITENKANSEN IN WONEN

Ligging
Aan een rustige weg te midden van 

natuur en water op circa 3 kilometer 

van centrum Waddinxveen. Tussen de 

natuur komt u echt tot rust en kunt u 

genieten van de hazen en eenden die 

door het weiland struinen. 

De Rijksweg A12 en A20 ligt op 4 kilo-

meter afstand, binnen een half uur ligt 

Den Haag, Rotterdam en Utrecht in uw 

bereik.

Situatie
Op het perceel staat een voormalige 

boerderij (9 m¹ x 5,5 m¹) met achterhuis 

(16 m¹ x 6 m¹) welke gebouwd zijn rond 

1900, daar achter staat een hooiberg 

(6 m¹ bij 6 m¹).De gebouwen verkeren 

in slechte staat, we veronderstellen dat  

iemand op deze schitterende plek een 

nieuw huis zal bouwen.

Tegenover de woning is tevens een 

perceel grond aan het water gelegen, 

de bestemming van deze grond is 

recreatie.



Bouwvoorschriften

Het bestemmingsplan gaat uit van de volgende uitgangspunten van de woning:

•�Inhoud�woning�van�maximaal�600�m³

•�Goothoogte:�4�meter

•�Nokhoogte�8�meter�

Het�bestemmingsplan�gaat�uit�van�de�volgende�uitgangspunten�van�een�schuur:

•�Bouwen�van�een�schuur�van�50�vierkante�meter,�

•�Goothoogte:�3�meter

•�Nokhoogte:�5�meter

Nutsvoorzieningen:

Er�is�een�aansluiting�op�propaangas,�

water,�elektra�en�riool.�



Bijzonderheden

- Er is een bodemonderzoek uitgevoerd, op aanvraag kan de makelaar u het rapport 

   verstrekken en verdere informatie over het object verstrekken.

- Op aanvraag kan de makelaar u aanvullende technische informatie verstrekken 

   over het  object.

- De woning wordt in de huidige staat verkocht, kosten koper: over de koopsom zal

   2%  overdrachtsbelasting  worden geheven bij transport.

-  Notariële afwikkeling verkoop onder voorbehoud goedkeuring Algemeen Bestuur 

   Groenalliantie.

Deze brochure geeft u een indruk 

van het object. Wij geven u graag 

een rondleiding of kunnen u nader 

informatie verstrekken.



WWW.BUITENSTATE.NL

Schep Makelaardij

Lopikerplein 2

2871 AN  Schoonhoven

Makelaar Bart Kooijman

T 0650 88 74 35

E b.kooijman@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.


