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Kernkwaliteiten:

•�Zeer�fraaie�plek

•�Mooie�vergezichten

•�Voorzieningen�op�fietsafstand

•�Veel�ruimte�aan�bijgebouwen

•�Goed�onderhouden�opstallen

•�Recreëren�aan�de�Vlist�op�eigen�schiereilandje�

Zeer fraaie omgeving

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�op�een�fraaie�locatie�gelegen�

voormalig�agrarisch�bedrijf.

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�Alex�Peters,�T�-653�67�82�12



BUITENSTATE - BUITENKANSEN IN WONEN

Kadastrale gegevens

Vlist A 1342, groot 16.504 m2

Bestemmingsplan gegevens

Bestemmingsplan Landelijk Gebied 

(voormalige gemeente Vlist)

Vastgesteld 15-12-2015

Bestemming: Agrarisch met 

waarden

Functieaanduiding specifieke vorm 

van agrarisch -voormalig agrarisch 

bedrijf





BUITENSTATE - BUITENKANSEN IN WONEN

Op zeer fraaie locatie gelegen langs 

het riviertje de Vlist, met eigen plek 

om te zwemmen of sloep aan te meren, 

bieden wij dit voormalige agrarische 

bedrijf aan met de functie wonen.  

Naast een karakteristiek woonhuis is er 

een zee aan ruimte. Het gehele perceel 

heeft een oppervlakte van maar liefst 

ruim 16.000 m2.

Het groene buitengebied  waarin dit 

object gelegen is, ligt op fietsafstand 

van de voorzieningen in Haastrecht, op 

8 km vanaf het treinstation in Gouda 

en 3,4 km naar de snelweg van waaruit 

je in 30 minuten de steden Utrecht, 

Rotterdam en Den Haag kan bereiken.

Op het erf staan nog een aantal 

bruikbare bijgebouwen, waaronder een 

schuur (bouwjaar2001) van circa 565 

m2, een hooiberg die als picknickplaats 

in gebruik is en een garage van circa 73 

m2. De overige bijgebouwen zijn samen 

nog eens 614 m2.

Dit is echt een unieke gelegenheid voor 

de liefhebber van het buiten leven!

Kom gerust langs om te ervaren wat 

deze plek in petto voor je heeft.



BUITENSTATE - BUITENKANSEN IN WONEN



De indeling is als volgt: entree, hal, toilet, ruime kelder circa 21 m2,

woonkamer met prachtig uitzicht ,  eenvoudige keuken, bijkeuken en slaapkamer;

1e verdieping: overloop  met vier slaapkamers en eenvoudige badkamer en vaste 

trap naar….

2e verdieping: zolder met gebruiksoppervlakte van circa 17 m2.

















De bijgebouwen, waaronder de schuur die onderheid is,  bieden volop plaats voor 

mensen die opslag capaciteit nodig hebben of paarden willen houden.

Kortom hier wonen is 365 dagen per jaar heerlijk leven!











WWW.BUITENSTATE.NL

Schep Makelaardij

Lopikerplein 2

2871 AN  Schoonhoven

Makelaar Alex Peters

T 0653 67 82 12

E a.peters@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.


