WIELSEKADE 33
LOPIK

Luxe vrijstaande woning
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 woning.
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.

Kernkwaliteiten:
•M ogelijkheid extra huis te bouwen op circa 626 m2
•G oed onderhouden
•W oonoppervlakte: circa 120 m2
•I nhoud: circa 570 m3
•P erceelgrootte: 1.620 m2 voor het totaal en bij afsplitsing bouwkavel circa 626 m2, blijft er circa 994 m2
over

Geeft deze brochure u een (buiten)goed gevoel?
Uw BUITENSTATE makelaar nodigt u van harte uit voor een bezichtiging. 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

Kadastrale gegevens

Bestemmingsplangegevens

Lopik G 1575, groot 1.620 m2

Bestemmingsplan: Kern Lopik
Vastgesteld 26-4-2011

Afgesplitst:
- Wielsekade 33 circa 994 m2
- Bouwkavel Jeroen Boschlaan
(achterzijde perceel) circa 626 m2

Bestemming: Wonen

BUITENSTATE - BUITENKANSEN IN WONEN

Wielsekade 33
Een unieke woning met garage, midden
in het Groene Hart van Nederland.
Met de mogelijkheid nog een extra
vrijstaande woning te bouwen in de
achtertuin.
Dit past mooi bij de trend om ‘samen te
wonen’ zoals ouders met kinderen, een
vriendenstel, mantelzorg, enz. ……
Schitterend perceel met fraaie tuin van
1.620 m2.
Het betreft een luxe vrijstaande woning
met alle comfort, aan de rand van Lopik
gelegen aan een rustige weg.

BUITENSTATE - BUITENKANSEN IN WONEN

Wat de woning bijzonder maakt is de
niet alledaagse opzet. Laat u daarom
verrassen!
Het huis is in de loop der jaren uitgebouwd en verbeterd. Nagenoeg het
hele huis heeft dubbele beglazing.
Via een eigen toegangsbrug (bouwjaar
2020) is het woonhuis bereikbaar. De
achtertuin is zeer diep, fraai aangelegd
en biedt bovendien veel privacy.
De woning staat tussen andere vrijstaande woningen in, aan een weg die
bestemd is voor aanwonenden, met een
mooie vrije ligging, maar toch dichtbij de dorpskern van Lopik met alle
voorzieningen.

Indeling begane grond
Entree, hal, toilet, badkamer met inloopdouche en vaste hardstenen wastafel,
bijkeuken met CV-ketel uit 2018, fraaie en comfortabele woon-eetkeuken met
Lacanche-fornuis, living circa 33 m2 met aangebouwde serre van circa 13 m2 met
fraaie uitzichten naar de tuin. Op vrijwel de gehele begane grond ligt een vloer van
Belgisch hardsteen.
De aangebouwde garage is circa 38 m2, waarvan circa 8 m2 is ingericht als
studeerkamer.
De garage zou ook ingericht kunnen worden als extra slaapkamer of praktijkruimte.

Indeling verdieping
Overloop en twee slaapkamers van respectievelijk 15 m2 en 13 m2, waarbij men
creatief is omgegaan met de ruimte. Ingebouwde hang- en legkasten. Eiken
vloerdelen.

Bouwkavel Jeroen Boschlaan 2, achter op het perceel
Op zoek naar een schitterende plek van circa 626 m2 met de voorzieningen wel op
loopafstand, zoals een goed winkelbestand, scholen, sportaccommodatie, etc.....
Dan is deze bouwkavel wellicht een mooie mogelijkheid voor je. Het bestemmingsplan ‘De Gaarden’ maakt het mogelijk hier een vrijstaande woning te realiseren.
Het is een bijzondere kans omdat er binnen de bebouwde kom van de kern Lopik
nauwelijks dergelijke bouwmogelijkheden zijn.

Als koper moet u wel zorgen voor een eigen ontsluiting door middel van een duiker
of een brug aan de Jeroen Boschlaan. De kavel is prima geschikt voor mensen die
wat ruimer willen wonen.
Als u op zoek bent naar een fraai en ruim kavel is dit aanbod een goede aanleiding eens op deze locatie te gaan kijken om een indruk te krijgen en de sfeer te
proeven.
Zijn er vragen dan zijn wij te allen tijde bereid u daarbij van dienst te zijn.

Kernkwaliteiten:
•F raaie ligging en voldoende ruimte
•N og vrij te ontwerpen ruime woning
binnen de grenzen die het bestemmingsplan aangeeft.
•O p circa 626 m2
•O ntsluiting doormiddel van te bouwen
brug of dam met duiker

Schep Makelaardij
Lopikerplein 2
2871 AN Schoonhoven
Makelaar Alex Peters
T 0653 67 82 12
E a.peters@schep.nl
www.landelijkwonen.nl

Een BUITENSTATE makelaar is geselecteerd 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 interesse in een bezichtiging? Neem dan
gerust contact met ons op.

WWW.BUITENSTATE.NL

