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Voor de liefhebber van buiten wonen in combinatie met 

klussen of kleine zelfstandige, hobbyboer of eventueel 

de mogelijkheid om met twee huishoudens te kunnen 

wonen, bieden wij u aan een vrijstaand woonhuis met 

bijgebouwen, ondergrond, erf, tuin en verder aanbeho-

ren, gelegen op 

1.840 m2 eigen grond, op fietsafstand van Schoonhoven 

en Gouda.

Voormalige 
langhuisboerderij

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 woonboerderij.

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

Lopik D 452, groot 35 m2

Lopik D 931, groot 151 m2

Lopik D 932, groot 614 m2

Lopik D 933, groot 1.040 m2

Totaal groot 1.840 m2

Bestemmingsplangegevens

Vigerend bestemmingsplan landelijk 

gebied Lopik, vastgesteld juni 2007

Bestemming:  Wonen

Voorontwerp bestemmingsplan  

Buitengebied Lopik, 26-4-2019

Bestemming: Wonen





BUITENSTATE - BUITENKANSEN IN WONEN

De voormalige langhuisboerderij is 

oorspronkelijk rond 1900 gebouwd en 

is in de loop der jaren verbouwd tot 

een geriefelijke woning. (het achterste 

gedeelte nummer 194 gaat gesloopt 

worden, tenzij iemand dit erbij wil 

hebben).

Indeling van de woning

Begane grond: entree, hal, bijkeuken, 

meterkast, woonkamer met plavuizen 

vloer met vloerverwarming, royale 

woon-/eetkeuken met complete keu-

keninrichting, slaapkamer en complete 

badkamer.



Bijkeuken, badkamer



Slaapkamers boven

Eerste verdieping: overloop en 3 slaapkamers 



Verder zijn er twee fantastische bijgebouwen, waarvan er een  (bouwjaar 1960), 

circa 110 m2 is met een inpandig gastenverblijf met zolderverdieping en een functi-

onele werkplaats. Het tweede bijgebouw is uit 2002,  is onderheid en voorzien van 

spouwmuren en heeft een oppervlakte van circa 87 m2. Deze schuur beschikt over 

een (mest)kelder en een zolderverdieping.



Gastenverblijf 



De bijgebouwen zijn in prima staat en voor talloze doeleinden te gebruiken.



BUITENSTATE - BUITENKANSEN IN WONEN

Bijzonderheden: 

Het is de bedoeling dat het achterhuis gesloopt gaat worden, 

tenzij er mensen zijn die met twee gezinnen willen gaan 

wonen, dan is het erbij te kopen.



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.


