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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 woning met schuur/

stal en circa 2 ha grond.

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

Vianen H 764, groot  21.190 m2

Vianen H 854, groot  7.265 m2

Bestemmingsplangegevens

Bestemmingsplan Landelijk Gebied, 

gemeente Vianen, vastgesteld

14-12-2010

Bestemming: Wonen en Agrarisch met 

waarden - Landschap



Heerlijk buiten wonen en genieten met ruimte voor privacy en hobby’s. Gelegen 

vlakbij de golfbaan en op slechts 20 autominuten tot het centrum van Utrecht en 

35 minuten  naar Den Bosch. Wij bieden dit comfortabele woonobject met bijge-

bouw (thans met 6 paardenboxen)  en gelegen op ruim 2 hectare grond aan.



De ligging is prachtig, aan de zuidkant van Vianen (4 km afstand tot het centrum)  

te midden van natuur, grienden en weilanden.  Deze vrijstaande woning  is oor-

spronkelijk gebouwd in 1972, maar is in circa 2007 uitgebouwd en gemoderni-

seerd, woonoppervlakte circa 178 m2, inhoud circa 1.285 m3, waardoor het een 

heerlijke comfortabele woning is geworden, met prachtig uitzicht. De onderhouds-

vriendelijke tuin is ontworpen door tuinarchitect Arend Jan van der Horst en past 

zeer goed in het landschap.
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Een bezichtiging is uiteraard de beste 

manier om de sfeer van deze woning te 

ervaren.

Via een eigen brug  bereikt u 

de oprijlaan met zeer ruime 

parkeergelegenheid. 

Indeling: begane grond en vide:

ruime entree, hal,  fraaie living  met  

verrassende hoogte zeer  veel licht en 

toegang naar fraai overdekt terras waar 

in de luwte genoten kan worden van de 

natuur. De keuken past ook helemaal 

in de stijl. De totale oppervlakte van 

de living komt op circa 97 m2,  via een 

prachtige ronde open trap is de vide 

bereikbaar met aansluitend een slaap-

kamer met eigen sanitair.





Van uit de hal is de luxe en complete badkamer bereikbaar en is daarnaast de 

ouderslaapkamer  (voorheen twee slaapkamers) gesitueerd, waar men door de 

openslaande deuren kan genieten van een prachtig uitzicht. Circa 24 m2.
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Tevens is er een ruimte als berging en een bijkeuken, die 

verbonden is met de ruime schuur van circa 97 m2, met 6 

paardenboxen, maar  die voor vele doeleinden geschikt is.

De huidige bewoners hadden affiniteit met de paardensport  

en hebben een drafbaan aangelegd met Agterberg bodem, 

die thans begroeid is met gras.  Ook het bijgebouw dat 

van binnenuit bereikbaar is  heeft gediend als verblijf voor 

paarden, maar kan natuurlijk voor zeer veel functies worden 

aangewend. 

De paddock is omzoomd met houten hek en gedraineerd.

Kernkwaliteiten:

•�Zeer�unieke�en�fraaie�ligging

•�Uitstekend�onderhouden�object

•�Verrassend�qua�sfeer�

•�Ruim�20.000�m2�eigen�grond,�eventueel��nog�uit�te�breiden�

��met�circa�7.000�m2�

•�Mooie�centrale�ligging�in�de�randstad

•�Eenvoudige�uitbreiding�naar�eventueel�meer�slaapkamers

��c.q.�praktijkruimten

•�Ideaal�pand�voor�wonen,�genieten�en�combi�van�wonen�

  en werken

•�Ook�geschikt�te�maken�voor�bijvoorbeeld�inwonende�

ouders.
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WWW.BUITENSTATE.NL

Schep Makelaardij

Lopikerplein 2

2871 AN  Schoonhoven

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.


