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Prachtige woonboerderij

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 Harold van Rooij, T 0651 41 99 56



BUITENSTATE - BUITENKANSEN IN WONEN

Kadastrale gegevens

Lopik D 308, groot 1.810 m2

Bestemmingsplangegevens

Vigerend bestemmingsplan: Landelijk

Gebied Lopik, vastgesteld juni 2007

Voorontwerp bestemmingsplan: 

Buitengebied  Lopik, d.d. 26 april 2019



Monumentale geheel verbouwde boerderij met authentieke uitstraling en originele 

elementen welke door de eeuwen heen bewaard zijn gebleven  Kom deze woon-

boerderij  met gastenverblijf op 1.810 m2 eigen grond bekijken en bewonder de 

originele elementen en het wooncomfort van vandaag.

LIGGING:

Gesitueerd in Polsbroek, centraal in het 

groene hart, met zijn fraaie typische 

lintbebouwing en vergezichten van de 

Lopikerwaard. Vlakbij Schoonhoven, 

Oudewater, IJsselstein en Utrecht met 

alle voorzieningen in de buurt.



Algemeen

De historie van deze mooie woonboerderij begint in 1650, de woonboerderij is tra-

ditioneel gebouwd en is inmiddels voorzien van hedendaags wooncomfort. Zo is de 

woonboerderij  geïsoleerd, heeft hij vloerverwarming en zijn de kozijnen voorzien 

van dubbelglas. Met een woonoppervlakte van circa 400 m2 en een inhoud van 

circa 1.100 m3 is er aan ruimte geen gebrek. 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. www.

restauratiefonds.nl



Indeling begane grond

Nu komt men bij een woonboerderij bijna altijd achterom, maar de woonboerderij 

heeft ook een statige voordeur met stoep in hardsteen; achter de mooie voor-

deur ligt de oude kaaskamer met een hoog balkenplafond, en een oud Hollandse 

plavuizen vloer met vloerverwarming, deze entree is erg royaal, maar deze ruimte 

kan ook uitstekend fungeren als werkkamer; vanuit deze hal is de opkamer, thans 

in gebruik als slaapkamer, bereikbaar. Onder de opkamer natuurlijk de kelder met 

originele pekelbakken; badkamer met ligbad, douche, toilet en wastafel; trapkast; 

grote studeerkamer c.q. slaapkamer; luxe doucheruimte met toilet.



Alstublieft een living van circa 120 m2, dat is het belangrijkste van deze woon-

boerderij. De woonkamer, eetkamer en keuken zijn hier op de oude deel gesitu-

eerd, dat mag u dus rustig een ‘living’ noemen. Een heerlijke ruimte waar u weg 

kunt kijken de tuin in en waar u zich geborgen kunt voelen om rustig een boek te 

lezen. Waar u tijdens het koken contact houdt met uw gasten. Waar u prettig een 

feestje kunt geven waarbij het aantal gasten niet uitmaakt, het is niet snel te druk 

of te leeg door de speelse indeling.











Indeling eerste verdieping

Via een trap in de grote hal komt men op de verdieping met  een slaapkamer aan 

de voorzijde, een tweede slaapkamer met dakkapel en een ouderslaapkamer; ach-

ter de ouderslaapkamer ligt een grote zolder. 



Schuur / garage en gastenverblijf

De stenen schuur naast de boerderij heeft een afgetimmerde werkplaats en garage 

met daarachter een gezellig gastenverblijf, gericht op de tuinzijde. Het gastenver-

blijf is geheel verbouwd, met nette badkamer en toilet; open keuken; slaapverdie-

ping en gezellige woonkamer met houtkachel. Het geheel is voorzien van een eigen 

cv en meterkast. Naast de schuur is een tweede garage.





BUITENSTATE - BUITENKANSEN IN WONEN

Hooiberg
De hooiberg wordt gebruikt als over-

dekt terras; zelfs overdekt barbecueën 

is mogelijk. Verder laten wij de foto’s 

tot de verbeelding spreken. 

Is uw interesse gewekt bel dan snel om 

deze woonboerderij ‘live’ te ervaren.

Bijzonderheden
•     Rijksmonument uit 1650

•     Circa 1.100 m3 hedendaags 

      wooncomfort 

•     Woonoppervlakte circa 400 m2

•     Vloerverwarming gehele 

      benedenverdieping

•     Aansluiting glasvezelkabel 

aanwezig

•     Bedrading elektra vernieuwd, 

      16 groepen, 2x aardlekschakelaar

•     Kelder, met constante temperatuur, 

      zeer geschikt als wijnkelder

•     Riet gedekte authentieke hooiberg

•     Mooi gastenverblijf en bijgebouw

•     Perceeloppervlakte 1.810 m2



WWW.BUITENSTATE.NL

Schep Makelaardij

Lopikerplein 2

2871 AN  Schoonhoven

Makelaar Harold van Rooij

T 0651 41 99 56

E h.vanrooij@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.


