
PROVINCIALE WEG 7
VINKEVEEN



VERKOOP BULLITS:

-Goede kwaliteit woonhuis naar eigen inzicht af te 

bouwen

-Erf met ruim 750 m2  verschillende opstallen

-Woonbestemming

-Centrale ligging aan drukke weg

-Blijvend vrij uitzicht

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 voormalige boerderij met 

veel schuren in een groene setting op een ruim erf met 

extra weiland

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

Waverveen D 745, groot 2.345 m2

Waverveen D 754, groot 12.280 m2

Waverveen D 757, groot 10.060 m2

Totaal groot: 24.680 m2

Bestemmingsplangegevens

Bestemmingsplan: Buitengebied West,

gemeente De Ronde Venen,

vastgesteld 21-2-2019

Bestemming: Wonen

Bestemming cultuurgrond: Agrarisch



Woonhuis

Voormalige boerderij met veel schuren in een groene setting op een ruim erf met 

extra weiland.

Het betreft een erf van ruim 7.500 m2 gelegen aan de N201 tussen Mijdrecht en 

Vinkeveen.

Het perceel heeft een woonbestemming en de weilanden hebben een agrarische 

bestemming.

De weilanden bij de boerderij worden separaat aangeboden voor € 170.000,--.



Op het erf staat een oude boerderij waarvan het woonhuis grotendeels gereno-

veerd is. Zo is het dak vervangen en voorzien van een dik pak isolatie, nieuwe 

goten en houtwerk. Alle kozijnen zijn vervangen door hoogwaardig kunststof met 

twee- en drievoudig geluidswerend glas. De begane grondvloer is volledig vervan-

gen door beton op een dikke laag isolatie en voorzien van vloerverwarming. Er is 

een nieuwe groepenkast geplaatst (3-fasen). 

De oppervlakte van het huis bedraagt ongeveer 100 m2. 





Deel

Achter het woonhuis staat de deel van circa 170 m2, ingericht met onder meer 

4 paardenboxen. Deze ruimte zou eenvoudig aan het woonhuis kunnen worden 

toegevoegd. 



BUITENSTATE - BUITENKANSEN IN WONEN

Hooischuur

Achter de deel staat een hooiberg van circa 55 m2 met vier betonnen roeden, wan-

den van damwand en een zinken golfplaten dak.



Stal

Achter de hooiberg staan twee mooie multifunctionele ruimtes met betonnen 

vloeren en golfplaten daken: een stal van circa 135 m2 met 7 paardenboxen en een 

opslagschuur van circa 110 m2  met grote openslaande deuren en stalen spanten. 





Vakantiehuisje

Naast de boerderij een beetje verscholen tussen het groen staat een chalet, een 

eenvoudig huisje van zo’n 40 m2 wat tijdens de verbouwing van het huis als 

woning is gebruikt. 



Kapschuur

Bij dit zijgedeelte van het erf staat ook een kapschuur van meer dan 200 m2 welke 

in gebruik was als kantoor. Een multifunctionele ruimte, die ook bijvoorbeeld als 

creatieve ruimte kan worden ingezet.



Kleine kapschuur

Voorts zijn er nog een wagenberging van 50 m2 en een betonnen mestsilo aanwe-

zig. Daarachter ligt een paardenbak van 20 x 40 meter. 

Totaal zijn er naast het woonhuis nog bijna 800 m2 aan opstallen.



Bij het erf is optioneel het weiland te koop, de percelen weiland zijn groot circa 

17.000 m2. Dit weiland wordt aangeboden voor € 170.000,-- k.k.

De percelen zijn gelegen in natuurontwikkelingsplan “Marickenland” met als 

natuurdoel om het waterpeil te verhogen en weilanden om te zetten naar riet en 

bloemrijk grasland. De meeste omringende weilanden zijn reeds aangekocht en 

herbestemd, dus er is blijvend vrij uitzicht. Mocht de koper besluiten om het wei-

land niet aan te kopen, dan zal dit ook natuurgebied worden.  De bestemming van 

de grond is nu agrarisch, maar verandert dan naar natuur.



BUITENSTATE - BUITENKANSEN IN WONEN

Het perceel staat conform de huidige bestemming meervou-

dige bewoning niet toe. 

Wanneer alle gebouwen gesloopt worden bestaat er een 

mogelijkheid om één nieuw woonhuis te bouwen van circa 

900 m3 of een wat kleiner huis van circa 600 m3 met een 

nieuwe schuur van circa 350 m2. Deze nieuwe woning mag 

dan verder van de weg gebouwd worden. De achterlijn van 

het bouwblok ligt op 75 meter van de weg.

Omgeving: 

Het perceel ligt aan de N201. Met recht kan je spreken van 

een zichtlocatie door de drukke weg. Het erf ligt verscholen 

in het groen en biedt een fantastisch vrij uitzicht naar het 

zuiden. Het ligt buiten, op redelijk korte afstand van het de 

voorzieningen in Vinkeveen en Mijdrecht. De provincialeweg 

(N201) is dichtbij  de A2 / Amsterdam / Schiphol / Utrecht 

gelegen. 

NB: 

- Er is aardgas aanwezig en er wordt nog een propaantank 

gehuurd.

- Glasvezel aanwezig

- Er is geen bodemonderzoek aanwezig.

- Een gedeelte van het naburige land wordt ontsloten over 

het 

   voorste gedeelte van het erf.

- Een gedeelte van de schuren heeft waarschijnlijk een 

asbest 

   golfplaten dak.



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.


