
NOORD 54
KRIMPEN AAN DE LEK



Oppervlakten en inhoud opstallen

-  Gebruiksoppervlakte wonen: 401 m2

-  Inhoud woning: 1.845 m3 inhoud

-  Externe bergruimte: 89 m2

Boerderij met moderne twist 
in het groen!
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

Krimpen aan de Lek B 291, groot 2.805 

m2

Bestemmingsplangegevens

Bestemmingsplan Landelijk Gebied 

(voormalige gemeente Nederlek)

Vastgesteld 14-7-2020

Bestemming: Wonen
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Tuinkamer
Deze prachtige woonboerderij heeft een 

verrassende indeling met 4 slaapkamers 

op de begane grond, 2 badkamers, een 

royale woonkamer met een directe ver-

binding naar het kantoor op de verdie-

ping, een halfopen woonkeuken en een 

grote bijkeuken. 

Het centrale punt in het huis is de tuin-

kamer met veel glas wat het licht ver 

naar binnen in de woning brengt, met 

een schuifpui naar het beschutte terras 

op het oosten. 



Keuken



Woonkamer



Ouder slaapkamer met badkamer



3 slaapkamers voorzijde



Werkkamer op bovenverdieping

Op de verdieping bevindt zich het kantoor, wat in directe verbinding staat met de 

woonkamer beneden, een overloop met vide en trap naar de tuinkamer, de biblio-

theek en de grote zolderruimte die nog naar eigen idee ingedeeld kan worden.

Onder de rieten kap zitten nog extra isolerende dakplaten. De kap is van houten 

lijmspanten met vrije overspanning.
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Tweede badkamer voorzijde woning

Bijkeuken
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Pluspunten van het object: 

•�Prachtig�groen�gelegen

•�Korte�afstand�van�Rotterdam

•�Nieuwe�Rieten�schroefkap

•�Authentieke�schil�modern�van�binnen

•�Ruim�eigen�perceel

•�Schuur�

•�Bestemming�wonen
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WWW.BUITENSTATE.NL

Schep Makelaardij

Lopikerplein 2

2871 AN  Schoonhoven

Makelaar Harold van Rooij

T 0653 67 82 12

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.


