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Omdat het een Rijksmonument betreft kunt u subsidie 

aanvragen bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. 

Voor meer informatie kijk op de site van de Rijksdienst

voor het Cultureel Erfgoed en www.restauratiefonds.nl

De foto’s en video spreken al boekdelen. 

Bent u geïnteresseerd? 

Wij nodigen u graag uit voor een bezichtiging!

ROBUUST RIJKSMONUMENT!

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.

Thans een familiehuis om in te wonen en/of te werken, oor-

spronkelijk uit de 17e eeuw!!! 

Stelt u zich eens voor als de muren konden praten? 

Bent u degene die weer een poosje op deze boerderij mag 

passen, hoe lang u hier ook gaat wonen, u bent slechts een 

passant, deze boerderij gaat waarschijnlijk nog een paar 

honderd jaar mee.

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…?

Harold van Rooij, NVM-makelaar Schep Makelaardij



BUITENSTATE - BUITENKANSEN IN WONEN

KADASTRALE GEGEVENS

- Ouderkerk ad IJssel, Sectie A, nummer 

  2858, groot 739 m2 (optioneel 

  te koop)

- Ouderkerk ad IJssel, Sectie A, nummer 

  3979, groot 2.940 m2

- Ouderkerk ad IJssel, Sectie A, nummer 

  3980, groot 2.280 m2

Totale grootte 5.959 m2

BESTEMMINGSPLAN GEGEVENS

Vingerend bestemmingsplan: IJsseldijk 

Noord 2005 , gemeente Ouderkerk, 

vastgesteld op 13 december 2007

Bestemming: Wonen



BUITENSTATE - BUITENKANSEN IN WONEN

Monumentaal

Het monumentale voorhuis is gebouwd in 1650. Je kunt hier slapen in een heuse 

opkamer met de originele bedstede. 

De sfeer uit de tijd van Rembrandt ademt hier!  Authentieke bouwmaterialen zoals 

IJsselsteentjes, eiken balken, brede eiken vloeren en Franse plavuizen, maar wel 

met toepassing van bijvoorbeeld vloerverwarming.



BUITENSTATE - BUITENKANSEN IN WONEN



BUITENSTATE - BUITENKANSEN IN WONEN







BUITENSTATE - BUITENKANSEN IN WONEN

SPECIFIEKE INFORMATIE:
•  Rijksmonument, 17e eeuw

•  Beroep/praktijk/wonen in een 

boerderij!

•  Familiehuis: 3 badkamers !

•  Twee afritten vanaf de dijk in 

eigendom

•  Perceel totaal 5.959 m²

•  739 m² Buitendijks, optioneel te koop

•  Woongedeelte 365 m²

•  (Kaas)kelder 25 m²

•  Bergzolder 78 m²(potentieel 

woonopp.)

•  Stal 34 m² (zolder 15 m²)

•  Deel 114 m² (potentieel woonopp.)

•  Atelier boven de deel 36 m²

•  Hooiberg 100 m²



Heerlijk koken op het altijd warme Aga-fornuis in de sfeer van lang vervlogen 

tijden. 

Dineren aan een lange tafel onder de kroonluchter of ....
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Op de deel of in de hooiberg is veel ruimte voor hobby’s (ook krachtstroom 

aanwezig). 



Boven de deel ligt een geweldig atelier waar u al uw creativiteit kunt uiten. Ook 

kunnen deze m2 nog ingedeeld worden als extra woonoppervlakte.





Voormalig boenhok



Ligging

Tussen Rotterdam en Gouda, maar ook Den Haag en Utrecht zijn prima bereikbaar. 

De drukte van de Randstad kunt u opzoeken, de rust vindt u hier. 

Gelegen aan de dijk van de Hollandsche IJssel met daaraan een eigen ligplaats 

voor een flink schip. 

Achter de boerderij een imposant uitzicht over het oer-Hollandse landschap van de 

Krimpenerwaard. 

De polder biedt ruimte, wandel- en fietsmogelijkheden en de tuin grenst aan eigen

(vis)water met kanosteiger en een dierenweide.



BBQ-en in de half open hooiberg met prachtig uitzicht over uw eigen dierenweide 

en natuurlijk een Krimpenerwaardse horizon.



WWW.BUITENSTATE.NL

Schep Makelaardij

Lopikerplein 2

2871 AN  Schoonhoven

Makelaar Harold van Rooij

T 06 51 41 99 56

E h.vanrooij@schep.nl

www.landelijkwonen.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.


