
ACHTHOVEN-OOST 10
MONTFOORT



Kerngegevens:

•�Woonoppervlakte�192�m2�

•�Parkachtige�setting�op�2.465�m2

•�Inhoud�917�m3�

•�Gelegen�aan�vaarwater

Woning met een park als 
tuin
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�mooi�gelegen�vrijstaande�

woning�met�tuin�grenzend�aan�de�Hollandsche�IJssel.

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…?

Schep�Makelaardij



BUITENSTATE - BUITENKANSEN IN WONEN

Kadastrale gegevens

Linschoten F 524, groot 955 m2

Linschoten F 558, groot 1.510 m2

Totaal groot 2.465 m2

Bestemmingsplangegevens

Bestemmingsplan ‘Buiteengebied 

2012’

Gemeente Montfoort

Vastgesteld 11-3-2013

Bestemming: Wonen





BUITENSTATE - BUITENKANSEN IN WONEN

Met veel plezier willen wij u rondlei-

den, niet alleen om het huis te laten 

zien, maar vooral om ook  de prachtige 

tuin gelegen aan vaarwater te beleven.  

Kom je dus vooral kijken op een mooie 

dag, juist dan is het wonen in optima 

forma, namelijk aan de voorkant van 

het huis heb je waarschijnlijk niet door 

wat voor park er achter het huis ligt. 

Een prachtige diepe tuin met volwas-

sen bomen en een mooie vijver. Waar 

de tuin eindigt, begint de Hollandsche 

IJssel, vaarwater voor mooie vaarroutes 

richting IJsselstein en Montfoort en 

veel verder. 

Het huis heeft een plafondhoogte van 

ruim 3 meter, de ruimtes met veel 

ramen voelen daarom veel royaler aan.



Begane grond: entree met ruime hal waarvan uit alle vertrekken van de woning te 

bereiken zijn, namelijk: de hardhouten trap naar de verdieping.

Garage met dubbele houten deuren, een heerlijke klusruimte van 44 m2 welke 

geheel onderkelderd is, totaal ruim 84 m2, voor veel hobby’s ideaal.

Het huis heeft een plafondhoogte van 

ruim 3 meter, de ruimtes met veel 

ramen voelen daarom heel wat royaler 

aan.



De woonkamer met fijne allesbrander met wederom veel natuurlijk licht.

Het kantoor met veel natuurlijk licht door 3 grote ramen.



BUITENSTATE - BUITENKANSEN IN WONEN

De woonkeuken met uitzicht de polder in.



De slaapkamer met aangrenzend de badkamer.



Eerste verdieping: via de trap kom je op een ruime overloop met aan de voorzijde 

van het huis 2 kleinere slaapkamers. Ook is er nog een grotere slaapkamer met een 

wastafel en een dakkapel.  



BUITENSTATE - BUITENKANSEN IN WONEN

Aan de voorzijde vanuit het huis heb je een vergezicht over 

de weilanden. Het huis ligt aan een parallelweg van de door-

gaande weg tussen Montfoort en De Meern.  Met de fiets 

kun je veilig over het fietspad en met de auto kun je binnen 

3 minuten op de A12 rijden. Heerlijk rustig wonen in je eigen 

park en aan het water en toch binnen 1 kwartier sta je in 

Utrecht. 

Het perceel is 2.465 m2 groot een heeft volledige privacy, 

het terras ligt op het zuiden en ligt net als de woning wat 

hoger als het maaiveld van de diepe tuin, zo kijk je vanaf een 

soort podium naar de diepe tuin. Bootliefhebbers kunnen 

vanuit de tuin zo instappen en wellicht een eigen insteek-

haven realiseren. Hier geniet je buiten maximaal, volledige 

privacy, geen inkijk van buren en er is geen overlast van 

geluid of anderszins. 

Voor de indeling verwijzen we naar de plattegronden, maar 

een rondleiding laat je pas echt zien hoe het wonen hier is.

Een prachtige kans voor watersporters en tuinliefhebbers.

Bijzonderheden:

•�Vergezicht�over�weilanden�aan�de�voorkant

•�Privacy!

•�Slaapkamer�en�badkamer�beneden

•�Dubbele�garage�44�m2�met�daaronder�kelder�ook�42�m2

•�Oplevering�kan�op�korte�termijn

•�Goede�investering�als�het�hele�huis�een�transformatie�naar�
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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.


