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Riet gedekte luxe “Barn”

Voor u ligt de brochure met informatie over de woning waarin u 

interesse heeft. 

Deze bijzondere stoere onder architectuur gebouwde luxe “BARN” 

past fantastisch in het prachtige natuurgebied “Naardermeer” 

waarbij ook de binnenplaats en de stallen geheel in stijl zijn 

gerealiseerd. Deze vrijstaande rietgedekte WOONBOERDERIJ met 

2 GASTENVERBLIJVEN, STALLEN, RIJBAK en PADDOCK gelegen 

op circa 2,7 ha eigen grond blinkt zo uit qua bouwstijl, uitstra-

ling, lichtinval, sfeer, afwerking en hoogwaardige materialen dat 

het zich nauwelijks laat beschrijven, werkelijk uniek!! De Barn 

is tijdens de nieuwbouw in 2013 optimaal geïsoleerd en met de 

aardwarmtepomp in combinatie met zonnepanelen klaar voor de 

toekomst. 

Midden in de natuur en toch zo dicht bij Amsterdam en Weesp met 

alle voorzieningen, winkels, scholen en sportvoorzieningen. Fiets 

binnen 15 minuten naar de kern van het pittoreske en gezellige 

Vechtstadje Weesp (NS station) of binnen 30 minuten naar metro-

station Gein. 

Makelaar Harold van Rooij, T 0651 41 99 56
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Kadastrale gegevens

Weesp F 1625, groot 7.390 m2

Weesp F 2642, groot 310 m2

Weesp F 2645, groot 14.755 m2

Weesp F 2719, groot 4.220 m2

Totaal groot 26.675 m2

Bestemmingsplangegevens

Langelijk gebied Weesp, 

vastgesteld 22-1-2015

Bestemming: Agrarisch met waarden

Herziening Landelijk gebied Weesp,

vastgesteld 7-2-2019

Bestemming: Wonen (Weesp F 1625)





BUITENSTATE - BUITENKANSEN IN WONEN





BUITENSTATE - BUITENKANSEN IN WONEN

Begane grond
We betreden het royale leefgedeelte 

door de zwarte, industrieel ogende, 

stalen taatsdeur met fraaie glazen 

vlakverdeling. Deze fantastische ruimte 

spreekt werkelijk tot de verbeelding, 

het hoge plafond, de lichtinval, de 

ruimte en zeker ook de connectie 

met buiten. Het is goed toeven in het 

comfortabele zitgedeelte, centraal de 

haard met grote schouw, geflankeerd 

door de witte maatwerk kasten. Het 

lichtplan met onder andere wand-/ en 

vloerspots laten deze ruimte ook in de 

avond volledig tot zijn recht komen. De 

spil tussen de zitkamer en de keuken is 

het eetgedeelte. Veel licht komt binnen 

door de grote raampartijen met aan 

twee zijden een schuifpui.

Hier is het fijn dineren, ook met veel 

gasten, want er is ruimte voor een 

uitzonderlijk lange eettafel. 

Ook boven de keuken kijken we naar 

het hoge betimmerde dak en zien de 

nok alsook de robuuste eiken balken. 

Aan licht ontbreekt het hier niet en 

het grote raam geeft een mooi zicht op 

de tuin en het achtergelegen land. De 

keuken is overduidelijk een belangrijke 

plek in het huis. Gecentreerd in de 

ruimte het eiland van formaat, met een 

heerlijk werkblad waaraan je op één 

van de 4 krukken kan zitten. Er is veel 

bergruimte en erg handig zijn de brede 

laden. In het eiland ook de spoelbak 

met combi Quooker. 
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De combinatie van blank eiken, het grijs betonnen aanrecht en de zwarte accen-

ten van onder andere de tegels op de schouw maakt het geheel helemaal af. Voor 

de schouw het grote fornuis met maar liefst 6 pitten, wokbrander, warmteplaat 

en twee ovens. Aan de rechterzijde ruimte voor een grote dubbele koelkast, een 

wijnklimaatkast en kastruimte. Aansluitend de praktische bijkeuken met spoel-

gedeelte,  vaatwasser, magnetron, extra koelkast, kastruimte en de deur naar de 

was-/stookruimte.  

 



Slaapgedeelte

In de linkervleugel van het huis vinden we de slaapkamer op de begane grond met 

en suite een badkamer. Deze ruimte is momenteel in gebruik als tweede zitkamer 

en heeft een gezellige houtkachel en door het grote raam kijk je op de voorgelegen 

boomgaard. Voor de hoge ramen grote schuifdeuren met lamellen. De badkamer is 

uiterst sfeervol en comfortabel met ligbad, inloopdouche en wastafel. 



Verdieping

Via de vaste trap bereiken we de lichte overloop met de vide. Er ligt een fraaie 

houten vloer en het hekwerk van de vide is van zwart staal. Er zijn hier twee 

slaapkamers met elk een eigen badkamer. De grote slaapkamer heeft diverse maat-

werk kasten, een badkamer met inloopdouche en wastafel. De andere slaapkamer 

heeft tevens een vaste kast en de badkamer heeft een douche, toilet en wasta-

fel. Veel licht en mooi zicht naar buiten waarbij de houten luiken zorgen voor de 

verduistering.  
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TUIN / BUITEN  

De oprit naar het huis is omzoomd met bomen en er staat een houten hek dat leidt 

naar het bestrate gedeelte met voldoende ruimte voor meerdere auto’s van uzelf 

en bezoek. Er is een carport en een berging. De tuin is prachtig aangelegd en zo 

veelzijdig, er staan mooie (fruit-)bomen en andere fraaie planten en struiken. De 

paddock is 30 x 15 en de rijbak 60 x 20, beiden van de firma Straathof en uiteraard 

voorzien van drainage.
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Bijgebouw
Het bijgebouw vervult een prominente rol in het geheel en 

dit is goed te zien aan de architectuur die perfect aansluit 

op het ontwerp van het huis. Goed doordacht is de prachtige 

en enigszins besloten binnenplaats, een fijne plek om buiten 

te genieten van de zon of te dineren. En met name voor de 

paardenliefhebber subliem door het zicht op de stallen. Het 

bijgebouw bestaat uit drie gedeelten waaronder de paar-

denstallen met zadelkamer en toilet, de woonstudio en het 

separate gastenverblijf.   

 

De paardenstal heeft 6 boxen, een zadelkamer met pan-

try, toilet, wasmachine / droger aansluiting en bergruimte. 

Separaat een tweede berging annex werkplaats met aanslui-

tend de technische ruimte met daarin de aardwarmtepomp.  

 

De woonstudio heeft een eigen entree, is weliswaar compact 

echter uiterst compleet. Er is een keuken, een woon-/slaap-

kamer, badkamer met douche, toilet en wastafel. En een 

trapje naar de entresol met slaapmogelijkheid.  

 

Het gastenverblijf heeft een eigen entree en tuin aan de 

achterzijde. De indeling is als volgt; entree, toilet en kast 

met eigen combiketel, woonkamer met open keuken voorzien 

van inbouwapparatuur en openslaande deuren naar de tuin. 

Slaapkamer met aansluitende de badkamer met douche en 

wastafel. 
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Schep Makelaardij

Lopikerplein 2

2871 AN  Schoonhoven

Makelaar Harold van Rooij

T 0651 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.


