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Kernkwaliteiten:

•�Gelegen�in�een�schitterend�rivierenlandschap

•�Oppervlakte�woning�circa�344�m2

•�Inhoud�woning�circa�2.000�m3

•�Oppervlakte�bijgebouw�circa�60�m2

•�Veel�authentieke�detaillering

•�Rijksmonument

•�Bewoning�voor�2�gezinnen�is�mogelijk

•�Combinatie�wonen�en�werk

•�Lommerrijke�tuin�onder�architectuur�aangelegd

Prachtige 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�Harold�van�Rooij,�T�0651�41�99�56



BUITENSTATE - BUITENKANSEN IN WONEN

Kadastrale gegevens

Lopik G 846, groot  7.910 m2

Bestemmingsplan

‘Landelijk Gebied Lopik’, 

vigerend bestemmingsplan,

vastgesteld juni 2007

Bestemming: Wonen

‘Buitengebied Lopik’,  

voorontwerp, april 2019

Bestemming: Wonen en tuin





BUITENSTATE - BUITENKANSEN IN WONEN

Naast wonen is er inpandig voldoende 

ruimte om te werken vanuit huis. Zo is 

de riet gedekte woonboerderij momen-

teel ingedeeld in een voorhuis waarin 

u de historie beleeft en een achterhuis 

waarin veel licht en ruimte gerealiseerd 

is. Oude elementen zijn goed zichtbaar 

gebleven, denk hierbij aan ramen en de 

oude staldeuren.

Ook onder de rieten kap is voldoende 

ruimte met diverse (slaap)kamers, toilet 

en badkamer.

Omdat de woonboerderij over veel 

ruimte beschikt, zijn er uiteraard 

diverse opties, waarmee u een andere 

invulling kunt geven. Denk hierbij aan 

een invulling als B&B, werken/wonen,  

praktijkruimte aan huis, etc.  



BUITENSTATE - BUITENKANSEN IN WONEN











BUITENSTATE - BUITENKANSEN IN WONEN

Te midden van het schitterende rivierenlandschap langs 

de rivier De Lek met de prachtige natuur en uiterwaarden, 

tegenover het natuurgebied ‘De Bol’, staat deze grote lang-

huisboerderij, bouwjaar 1895, te koop,  op een mooi en ruim 

perceel grond van maar liefst 7.910 m2. 

De langhuisboerderij is een Rijksmonument.

Rondom de woonboerderij is een schitterende tuin met 

diverse waterpartijen en prachtige vogelgezangen aangelegd 

naar ontwerp van Elisabeth de Lestrieux in samenwerking 

met Loek Copijn. Ook is er op eigen grond een bospad gerea-

liseerd waardoor de tuin naast heel veel privacy, een land-

goedachtige sfeer uitstraalt. Kortom het echte buitenleven is 

hier optimaal te beleven! 

De natuur rondom de boerderij geeft een sprookjesachtig 

gevoel!

Bij mooi weer wandelt u tussen diverse bomen, langs water-

partijen en is er op ieder moment van de dag wel ergens 

een plekje in de zon.  Op een hele warme dag, is er onder 

de schitterende bomen altijd een plekje in de schaduw te 

vinden.





BUITENSTATE - BUITENKANSEN IN WONEN

Naast deze schitterende woonboerderij vindt u de hooiberg/schuur met een sfeer-

volle uitstraling. Deze hooiberg/schuur biedt gemakkelijk ruimte voor twee auto’s. 



Vanuit de woonboerderij heeft u naast uitzicht over uw eigen siertuin, ook prachtig 

uitzicht over het karakteristieke polderlandschap. Het is genieten hier!



Ligging

Landelijk, aan de rivier de Lek, maar toch centraal gelegen ten opzichte van 

de gezellige stadjes IJsselstein en Schoonhoven en met de steden Utrecht en 

Rotterdam op relatief korte reisafstand.



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.


