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De opmars richting platteland lijkt

Dat was ook het plaatje dat Eric en

niet meer te stuiten. Nou wisten

Annemieke uit Den Haag voor ogen

wij natuurlijk al een flink tijdje dat

hadden, en ja, ze vonden dat in een

het in het buitengebied heel goed

dorpje tussen de Lek en Merwede.

wonen en leven is, maar door de

Hun kinderen? Nou, die zagen en

coronapandemie is het platteland

voelden het buitenleven al vanaf de

helemaal hot en happening. Want

eerste bezichtiging. ‘Dit is chill’.

ja, als je toch moet thuiswerken.
Waarom zou je dat niet doen in een

Ontzettend fijn natuurlijk al die

groter huis in het groen. Met een

nieuwe bewoners in het buitengebied.

werkkamer en een tuin. Met meer

Dat is prima voor de lokale

ruimte, vlakbij een gezellig dorp.

middenstand en doet het leven in
kleine dorpen en gemeenschappen
bruisen. Ook vinden oude
gebouwen en boerderijen nieuwe
bestemmingen. Want een paddock in
een monumentale boerderij langs de
Lekdijk, ja, wie had dat verwacht?
Ernest Knoors vertelt hij hoe met zijn
bedrijf Classic & Race Car Service in
een koeienstal terecht is gekomen.
“Het lijkt me heerlijk straks in mijn
Austin Healy 300 over de dijk te
toeren. Vlak voor zonsondergang,

Voorwoord
Voorwoord

“

of vlak na zonopkomst, dan heb je
alleen.”

Oude gebouwen en boerderijen
vinden nieuwe bestemmingen

“

die hele weg en het uitzicht voor je

Ook ontdekken stedelingen -een
beetje door corona gedwongen-

verhalen van mensen die het

de natuur van ons land. Om te

buitenleven leven. Van mensen die

ontspannen en te recreëren.

het buitenleven beleven.

Dat is niet zo raar. Ons land telt
zoveel fraaie landschappen en

En heb je onze nieuwe website

natuurgebieden. Elke keer stelt een

al gezien? Laat ons via info@

van onze makelaars er eentje voor.

buitenstate.nl vooral horen wat

Deze keer neemt Raymond van der

je van Buitenstate.nl vindt en

Heijden van Lelieveld makelaardij

misschien heb je zelf ook tips. Of wil

je mee naar het landgoed Gorp &

je op een andere manier je liefde voor

Roovert nabij Goirle. “Dit landgoed

het buitenleven delen. We horen het

voelt heel intiem. Het pakt je gewoon

graag.

en omsluit je als een warme jas.”
Samen met bladmanager Loes Faber
Mooi om te zien dat een groeiend

heb ik met veel genoegen aan dit

aantal mensen door de liefde voor

magazine gewerkt. Wij wensen je

het buitenleven worden aangestoken.

daarom veel leesplezier.

Daarover willen we ook graag
blijven vertellen. Met persoonlijke

Linda Huisman
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Een paddock

Een gemeentelijk monument aan
de Lekdijk. Ooit stonden in de stallen koeien te loeien. Vandaag staan
er klassieke sportwagens te brommen. Op bezoek bij Ernest Knoors
van Classic & Race Car Service.

Ruimte om te ondernemen

langs de Lek

In de oude koeienstal sleutelt Ernest Knoors met twee andere specialisten aan een BMW 3.0 CSL, een sportauto uit 1973. Als ze daarmee klaar
zijn, vertelt hij, wacht een AC Ace uit 1959 waarvan ze eerder het plaatwerk hebben gedaan. “Van die auto zijn er maar 800 gemaakt. Het model
is de basis van de AC Cobra, een van de meest legendarische sportwagens ooit.”

Buitenstate Magazine 2021 | 2022
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Rijdende kunstwerkjes
Raceauto’s en sportwagens, daarin is hij met zijn
bedrijf Classic & Race Car Service (CRCS) vooral
geïnteresseerd. Verderop in de stal staan nog
een paar klassiekers. Een Porsche, Ferrari en
Jaguar, modellen uit de jaren zestig en zeventig
die in kleine aantallen zijn geproduceerd. Vaak
nog met de originele motor en versnellingsbak.
“Dan behouden ze hun waarde als je erin je geld
investeert.” Met elke auto is hij gemiddeld zo’n
twee jaar bezig, “om ze tot in perfectie en in orginele staat te restaureren.” Dan zijn ze zo fraai
opgeknapt, dat de eigenaar er alleen op zonnige
dagen een ritje mee maakt. “Ze zijn meestal van
mensen die helemaal gek van dat model zijn, en
er als een soort rijdend kunstwerk heel goed voor
zorgen.”

Ruimte om te ondernemen

Gemeentelijk monument aan de
Lekdijk
CRCS zat eerst in een hal nabij Schiphol. Maar
oldtimers in een moderne bedrijfshal, nee.
Ernest: “Klassieke auto’s komen beter tot hun
recht in een pand met een klassieke uitstraling.”
Zijn oog viel op een joekel van een boerderij uit
1906, vlak achter de Lekdijk in IJsselstein. Op
het kruispunt van de A2 en A12, vlak naast de
afrit. Landelijk gelegen op ruim 10.000 vierkante
meter. Een gemeentelijk monument. De buitenkant van de boerderij is echt prachtig. Rode
baksteen, witrode luiken, glas-in-lood ramen,
prachtige gele metseldetails in de gevels. En wat
te denken van die enorme beukenboom in de
voortuin. “Die hoort bij het monument.”

Kippen en kaas
Aan het brede L-vormige woonhuis zitten nog
twee gebouwen. Een kaasmakerij en hooitas. Met
daar weer achter twee langgerekte stallen van elk
325 meter. Ook hier fraai metselwerk en originele
ramen. Verder op het erf een forse opslagschuur,
bakhuis,

werktuigberging,

ligboxenstal

-die

ging tegen de vlakte, want geen monumentale
waarde- en open houten kapschuur waar ooit 40
koeien stonden te grazen. Nu huppelen er kippen
over het erf, en die hebben het - getuige hun
gekakel - flink naar de zin. Ernest: “Het enige
probleem is dat er af en toe een vos rondloopt.
Maar dat lossen ze zelf goed op, merk ik.”

“

De eigenaar rijdt er alleen op
zonnige dagen een ritje mee

“
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Brug in de hooitas
Met de boerderij moest flink wat gebeuren. Er was
wat je noemt ‘achterstallig onderhoud’. Ernest:
“Als eerste hebben we het enorme pannendak
gelift, van het woonhuis en de aangrenzende
stallen. Om dat met een isolerende laag wind- en
waterdicht te maken en goed te isoleren. Daarna
hebben we het dak weer pannetje voor pannetje
teruggelegd.” Toen was de binnenkant van de
stallen aan de beurt. Elektra, nieuwe betonvloeren, ramen in de daken, de houten zoldering eruit
voor meer licht en ruimte, en tien procent van
de houten balken moest hij vervangen. Want ja,
in een zo’n eeuwenoude veestal krijg je vanzelf
vocht in het hout. Hij plaatste een brug in de hoge
voormalige hooitas en daarmee was zijn ‘garage’
grotendeels klaar.
Ernest is nog aan het klussen in een andere stal
op het erf. “Die willen we gebruiken voor het
stallen van classic sportauto’s.” Ook de houten
kapschuur krijgt nog een verfje. De grootste
loopt al gauw tegen de grote oppervlakte en hoeveelheid materiaal aan. Je praat over een dakvlak
van meer dan 400 vierkante meter voor een stal.
Dat moet je stukje bij beetje doen. En we hebben
geen haast hè. Dit is echt een meerjarenproject.”

“

Stukje bij beetje

“

verbouwuitdaging? “Dit gebouw is heel groot. Je

Juiste mensen
De Buitenstate makelaar Harold van
Rooij (Schep Makelaardij) was heel
behulpzaam, vertelt Ernest. Hij
opende de weg om met de gemeente
te spreken over een herbestemming
van de boerderij. ‘Dit willen we
ermee doen, past dat bij jullie visie.
Zo ja, dan willen we graag kopen’.
Ernest: “Ik kom uit Scheveningen
en kende hier niemand. Harold wist
binnen de gemeente precies bij wie
hij moest zijn. Ze wilden daar vooral
graag dat we de boerderij als monument bleven onderhouden.”

Ruimte om te ondernemen

Ernest is niet zomaar een autoknutselende
hobbyist, maar een hotshot in de autosport.
Hij werkte als motoringenieur voor BMW
en werd in 2005 Motoristi della Ferrari
waar hij zeven jaar onderdeel was van
Formule 1-team. Nadien was hij teambaas
van MTEK, het BMW-team dat uitkwam in
de FIA World Endurance. Een competitie
die bestaat uit negen wedstrijden die
minimaal vier uur duren, waaronder de 24
uur van Le Mans. BMW trok zich in 2019
uit die racewedstrijd terug. Ernest richt
zich nu op onderhoud van raceauto’s en
klassieke sportautos. Ook is hij samen met
zijn vrouw Suzette eigenaar van Windtown,
een bedrijf met twee watersport hotels in
Brazilië en Zuid-Afrika.

Austin Healey 3000
Over een tijdje is het woonhuis
klaar. Ernest ziet zichzelf al zitten,
vlak achter de Lekdijk. ‘s Weekends
en tijdens vakanties. Achter het
huis stroomt de Kromme IJssel en
daarop peddel of vaar je zo het oude
centrum van IJsselstein binnen.
Want ja, de omgeving is toch wel
een bonus. In de schuur staat zijn
Austin Healey 3000 uit 1968 alvast
warm te draaien. Ernest: “Daar rijd
ik het meest in. Het is het laatste
type Austin Healey dat door het
merk gebouwd is. Nog helemaal
in originele staat. Nooit gerestaureerd, niks mee gebeurd. Het is
heerlijk daarin straks te toeren over
de dijk. Vlak voor zonsondergang,
of vlak na zonopkomst, dan heb je
die hele weg en het uitzicht voor je
alleen.”

Buitenstate Magazine 2021 | 2022

11

12

Als de bij uitsterft,
volgt de mens
binnen
vier jaar
In de natuur zijn alle planten en dieren in de
juiste

omstandigheden

broodnodig

om

de

Waarnemingen in Nederland geven een verge-

keten in stand te houden. Wanneer soorten

lijkbaar beeld: een afname van 40-60% voor uit-

verloren gaan, is dat een groot probleem voor

eenlopende insectengroepen in 27 jaar. En die

andere soorten. Neem nu insecten. Uit het eer-

afname verloopt steeds sneller. Daarmee is de

ste wereldwijde onderzoek naar insectensterfte

natuurlijke balans van de keten verstoord. Want

gepubliceerd in het wetenschappelijke tijd-

insecten zijn niet alleen opruimers van de natuur,

schrift Biological Conservation bleek dat 40

maar zijn zelf voedsel voor veel andere dieren, en

procent van alle insectensoorten met uitster-

sommige soorten zijn essentieel voor de bestui-

ven wordt bedreigd. Vooral mestkever, vlinder

ving van onze groente- en fruitgewassen. Boven-

en de bij zijn in gevaar. Dat bevestigt een studie

dien bestrijden ze elkaar en houden op die manier

in Duitsland waar onderzoekers becijferden dat

hun populaties in evenwicht. Niet voor niets zei

75% van de vliegende insecten is verdwenen in

Einstein al: ‘Als de bij uitsterft, volgt de mens

de afgelopen 27 jaar.

binnen vier jaar.’

Blog biodiversiteit

Toverwoord biodiversiteit

Nuttige insecten

Dat de landbouwsector als één van de voornaam-

• Vlinder: belangrijk bij bestuiving;

ste oorzaken van het probleem wordt genoemd,

• Lieveheersbeestje: eet bladluizen;

13

is volgens David Kleijn, plantenecoloog van de

• Nymfen: eten insecteneitjes;

Wageningen Universiteit, niet verrassend: ‘Als

• Gaasvlieg: voedt zich met bladluizen, trips, wolluizen;

je eerst een divers stuk natuur hebt en je haalt

• Roofkever: voedt zich met wolluizen;

dat weg om een gewas op te zetten, kun je op je

• Galmug: eet bladluis, schildluis, trips, spint,
witte vlieg;

klompen aanvoelen dat het met de biodiversiteit
in dat gebied achteruit gaat.’ Daarnaast zorgt ook

• Graafwesp: belangrijk voor de bestuiving en bestrijdt
bladluizen, cicaden en bladkeverlarven;

de vervuiling en pesticiden van de landbouwsector voor een groot deel van de insectensterfte.

• Sluipwesp: belangrijk voor de bestuiving en eet kleine
insecten zoals bladluizen;
• Metselbij en wilde bij: belangrijk voor de bestuiving,
eten bladluizen, vliegjes, muggen;
• Oorworm: bestrijder van bladluizen en kleine insecten;
• Afvaletende insecten: spelen een rol bij de afbraak
van organisch materiaal.

Werk mee aan herstel

een prei of ui. En laat bepaalde gewassen of kruiden

Het toverwoord om deze schadelijke vicieuze

eens bloeien voordat je ze plukt. Neem bv de bloem van

cirkel te doorbreken en de balans te herstellen, is

bieslook: belangrijk voor insecten en je kunt ‘m nog

biodiversiteit. En het goede nieuws is dat iedereen
kan meewerken aan herstel. Hoe doe je dat?

1.

2.

aan lieveheersbeestjes en andere insecten. Zorg dat je

larven die ondergronds leven (meikever, junikever),

altijd een teil of vogelbadje met water hebt staan, ook

maar ook voor hommels en wormen;
Gebruik geen pesticiden, ze zijn niet alleen giftig voor
verwaaien tot in natuurgebieden;

8.

bijen hebben water nodig;
Maai zo min mogelijk en vorm een deel van je gazon om
tot een kleurrijke en geurige bloemenweide;
Maak gebruik van bloemborders. Fleur in het voorjaar
je gazon op met bloemen die uit bloembollen groeien

bloemen, laat een plukje brandnetels staan (vlinders

zoals krokussen en paasbloemen. Versier je terras of

op), laat een stukje grond (zand) kaal, zorg voor

9.

balkon met bloemdragende planten;
Ook bomen en heesters (kies hier ook altijd

rommelhoekjes, en schoffel en spit niet te veel;

voor inheemse soorten) zijn belangrijk voor de

Volwassen vlinders en bijen zoeken bloemen met

biodiversiteit;

nectar. Vlinderstruik, hemelsleutel, klaver of

5.

7.

Haal tegels uit de tuin en plant bloeiende inheemse
als dagpauwoog en kleine vos leggen hier eitjes

4.

eten ook;
Een bijenhotel biedt onderdak aan bijen, maar ook

Laat de grond met rust: grondbewerking is funest voor

plaagsoorten, maar ook voor de overige insecten, en

3.

6.

10. Denk eens aan biologische bestrijding als je last hebt

koninginnenkruid zijn enkele voorbeelden van planten

van plaagdieren. Dus zet het lieveheersbeestje (kan

die uitblinken in het aantrekken van deze insecten;

je online kopen) in bij de bestrijding van bijvoorbeeld

Met een kruidentuin of moestuin doe je insecten een

wolluis. Laat je inspireren door deze lijst met nuttige

groot plezier. Lavendel, salie, marjolein, bosaardbeien,

insecten.
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“De klok tikt
hier minder
snel”

Ze ruilden het drukke stadsleven in voor het
ritme van het platteland. Daar vonden ze meer
rust en tijd voor elkaar. Op bezoek bij Eric en
Annemieke in Hoornaar. “Onze familieband is
veel hechter geworden.”

Mijn buitenleven

“

Onze familieband is veel
hechter geworden!

“

Ze gingen er heen voor een Bracco Italiano
(hondenras). Nu wonen ze er. In Hoornaar, een
dorpje tussen de Lek en Merwede. Een landelijk gebied met kronkelriviertjes, knotwilgen,
eeuwenoude wipmolens en vooral ruime vergezichten.

Annemieke: “Wij woonden in Ypenburg bij
Den Haag. Eric wilde graag een nieuw huis met
een weids uitzicht. We zijn eerst in de omgeving gaan zoeken. Ook naar een eigen kavel in
het groen in de randstad. We besloten verder te
kijken. Toen zei Eric dat hij een mooie woonboerderij had gezien. In Hoornaar, vlak in de buurt
waar we eerder onze Italiaanse jachthond hadden
opgehaald.”

Eric:

“Het is echt een boerderij zoals je een

boerderij tekent, met een rieten kap en rondom
oude fruitbomen.”

A: “We zijn tijdens een open dag met het hele
gezin gaan kijken en ja, we raakten allemaal verliefd.”

E:

“We hebben onze twee kinderen in onze

beslissing betrokken. We zeiden: we doen dit met
zijn vieren. Als iemand zegt, ik wil het niet, dan
gaat het niet door.”

Buitenstate Magazine 2021 | 2022
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A:

“We hebben direct een nieuwe school in

Gorinchem uitgezocht en dan zie je hoe snel kinderen zich aanpassen.”

E: “Het voelt hier alsof je terug bent in de tijd.
Mensen hebben meer aandacht voor elkaar. De
klok tikt hier minder snel. Dat valt vooral op
wanneer je in de Coop in Hoornaar bent. In Den
Haag loopt iedereen gehaast met scanners door
de supermarkt. Hier sta je in de rij en maakt

A: “Onze zoon Cees was toen 15 en onze dochter

iedereen met elkaar en de kassière een praatje.
Het leven gaat iets gemoedelijker. Mensen

Anna 13. Zij heeft twee pony’s, en die staan nu

zeggen elkaar gedag op straat en helpen elkaar

aan huis, dus ja, zij was gelijk om. Het eerste wat

als dat nodig is.”

Cees zei: ‘Jeetje, ik word hier helemaal relaxed’.”

bord ‘Te Koop’ in de tuin en zijn we een ervaring
rijker.”

“

Mensen zeggen elkaar gedag
op straat en helpen elkaar als
dat nodig is

“

E: “We hebben gezegd, we gaan voor het avontuur. Bevalt het niet, dan zetten we gewoon een

Mijn buitenleven

A: “In Hoornaar heb je eigenlijk alles. Een super,
kapper, bloemist en gezondheidscentrum. Eens
per week is er een markt met drie kramen. Het
dorp is ook een middelpunt van allerlei feesten
en activiteiten. Vooral tijdens de jaarlijks fokveedag. Verder heb je een eetcafé, Italiaans restaurant, Turkse snackbar en verderop in een ander
dorp een Chinees en friettent.”

E:“Er

is een grote voetbalvereniging, derde

divisie geloof ik, en een tennisclub. Genoeg te
doen voor een sociaal leven. En Gorinchem ligt
om de hoek. Als daar ’s zomers de terrassen
opengaan, nou, dan mis ik Den Haag echt niet
hoor. Alleen de zee, ja, die zit in mij. Hoe mooi
die Merwede ook is.”

A: “Wij zijn verhuisd in de zomer van 2019. Aan
het begin ben je nog een beetje aan het wennen,
en ja, toen kwam Corona. Die zat onze buurtbarbecue in de weg. Natuurlijk hebben we kennisgemaakt met de buren. Door de hond kent Eric
intussen zat mensen uit het dorp, en ja iedereen
kent iedereen.”

E:

“Heel aardige mensen. Onze buurman had

Corona. Er stonden direct buren voor hem klaar.
In Den Haag is dat toch anders.”

A:

“Natuurlijk houden we rekening met de

mensen die hier wonen. Je ziet ons op zondag
echt niet met een grasmaaier in de tuin. Wij
voelen ons hier heel fijn en kunnen een leven
leiden zoals we willen.”

E:

“Je ziet steeds meer import. Corona heeft

thuiswerken op de kaart gezet; iedereen hoeft
niet meer vijf dagen per week naar kantoor. Ik
hoor van collega’s in Den Haag dat ook zij kijken
naar een huis buiten de stad. Als je de hele dag
thuis in een klein kamertje moet werken, komt
er ongetwijfeld een keer de gedachte van ja, is het
niet slimmer om wat meer buitenaf te wonen?”
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A: “Je bent in 25 minuten in Utrecht en binnen
een half uur in Rotterdam. Ik werk in Den Haag,
zo’n drie kwartier rijden. Je zit hier heel centraal.
Dat maakt deze regio ineens ook zo populair. De
huizenprijzen schieten omhoog.”

E: “Onze boerderij komt uit 1650, en weet je wat
zo grappig is. Annemieke haar geboortenaam
is Muilwijk. Deze achternaam kom je hier veel
tegen. Een ver familielid van haar heeft in deze
boerderij gewoond. Het moest kennelijk zo zijn.”

A: “We hebben sinds we hier wonen veel meer
tijd voor elkaar gekregen. Onze zoon trainde drie
keer in de week en speelde op zaterdag een voetbalwedstrijd. Onze dochter had twee pony’s in
de manege, en die was daar dagelijks. Nu hebben
we het minimaal net zo druk, ook met die pony’s
aan huis. Anna en ik zijn elke dag zomaar drie tot
vier uur met ze bezig. Maar je ziet elkaar wel. Dat
is echt anders. Onze familieband is veel hechter
geworden.

E: “Onze buurman heeft 150 koeien. Die lopen
langs onze achtertuin. Dat is een prachtig uitzicht, zo mooi.”

A:

“Zijn dochter verkoopt elke zaterdag kaas

aan huis. Verderop verkopen ze melk, weer iets
verder fruit en daar weer groenten.”

E: “We woonden hier net enkele dagen en toen
belde de buurman aan. In zijn tractor voor de
poort. Of wij die snel wilden opendoen, want er
lag een kalfje in de onze sloot. Als in Den Haag
een buurman aanbelt, komt die meestal een
boormachine of iets dergelijks lenen. Niet om
een kalfje uit de sloot te trekken.”

A:

“Het allergrootste cadeautje is dat we weer

tijd voor elkaar hebben, we genieten van wat
we hebben. We wonen op een fantastisch mooie
plek, vrij en toch bij het dorp. En dan de zonsondergang. Die is elke dag genieten.”

Mijn buitenleven

“

Nu hebben we
het net zo druk,
ook met die
pony’s aan huis

“
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Unieke, vrijstaande
huizen in
elke stijl

Sinds 1983 realiseert Livingstone droom
huizen. Vroeger
waren dit met name cataloguswoningen. Maar dit concept is
inmiddels volledig losgelaten. Livingstone maakt nu alleen
nog unieke, op maat gemaakte woningen. In elke stijl. Van
strak modern tot landelijk klassiek.
In totaal realiseert Livingstone uit Breda zo’n 80 tot 100 verschillende huizen per jaar. “We merken steeds vaker dat
mensen een exclusief huis willen, dat helemaal naar hun
eigen wensen is ontworpen”, aan het woord is Tanja Crul van
Livingstone. “Daarom werken er bij ons zes architecten en
wordt elke woning specifiek voor elke klant getekend. Je kunt
je daarbij laten inspireren op ons inspiratieplein. Daar staan
vier modelwoningen.

Livingstone

21

Alles onder één dak
Opmerkelijk is verder dat Livingstone haar
klanten gedurende het hele proces ontzorgt.
Van de eerste schets tot de sleuteloverdracht.
Dat scheelt ontzettend veel gedoe, gestress en
geregel voor kopers. Zo werkt Livingstone met

Van idee tot droomhuis,
het stappenplan:

1.

2.

Klanten hebben een kavel
gekocht;
Gesprek met de architect:

vaste bouwpartners. Met deze lokale aannemers

input woonwensen en

stemt ze de planning nauwkeurig af. Livingstone

omgevingseisen;

bewaakt het tijdpad en kan snel schakelen

3.

Het ontwerp wordt

wanneer nodig; ze weet immers precies waar de

getekend, en met

bouwpartner op welke moment mee bezig is.

bijbehorende offerte

De

wat het effect van een verhoogd of verlaagd

mensen door de bomen het bos niet meer zien.

plafond is, wat een voeg in combinatie met een

Livingstone helpt haar klanten ook aan deskun-

de opdracht wordt

bepaald type steen doet, of welk deurbeslag je

dige partners op het gebied van interieur, tuin,

getekend en wij gaan

mooi vindt.”

haard, keuken en badkamer. Je kunt dus voor het

aan de slag voor de juiste

“

voorkomt

tevens

dat

hele plaatje bij Livingstone terecht.

Van idee tot sleutel,
met Livingstone krijgen
klanten volledige begeleiding

“

Keuzes maken

kopersbegeleiding

gepresenteerd;

Op dit plein zie je met eigen ogen bijvoorbeeld

4.

5.

De offerte is akkoord:

vergunningen*;
Ondertussen begeleidt

Elke stijl

de kopersbegeleider de

Livingstone bouwt woningen in elke stijl. Wil

opdrachtgever bij het

je een schuurwoning? Een klassiek landhuis

maken van de juiste

met rieten kap? Of een kangoeroewoning met

keuzes op het gebied van

mantelzorg mogelijkheden? Het kan allemaal.

Een nieuwbouwwoning is dus vooral keuzes

Daarbij is er uiteraard oog voor duurzaamheid,

maken. Heel veel keuzes. En hoe meer er te kiezen

de nieuwste bouwtechnieken en voorschrif-

valt, hoe moeilijker het wordt. Daarom begeleidt

ten. Livingstone bouwt bijvoorbeeld conform de

Livingstone haar klanten heel nauwgezet in dit

BENG (Bijna Energie Neutraal Gebouw) -normen.

proces. Uiteindelijk is het doel dat dé droom-

Uiteraard worden alle woningen gebouwd onder

woning concreet wordt. Dan zijn weloverwogen

de Woningborg garantieregeling.

keuzes en het goed doorgronden van klantwensen heel belangrijk. Dat start met veel persoon-

Door heel Nederland

lijke aandacht. Tanja: “Het mooiste compliment

Het kantoor met inspiratieplein is geves-

krijgen we als mensen zeggen dat het precies zo

tigd in Breda, maar Living
stone werkt

is geworden als ze voor ogen hadden.”

door heel Nederland. “We werken in heel

6.
7.
8.

afwerking en comfort;
Inschakelen bouwpartners
en planning afstemmen;
Start bouw;
Oplevering droomhuis.
* Livingstone regelt
ook eventuele
bestemmingsplanwijzigingen

Nederland samen met lokale bouwpart-

Het proces

ners, zodat we overal kunnen inspireren,

“Klanten komen vaak bij ons als ze net een kavel

creëren, realiseren en uiteindelijk kopers

hebben. In de eerste afspraak met de archi-

kunnen feliciteren met hun nieuwe huis”,

tect bespreken we dan de wensen van de bewo-

zegt Tanja lachend.

ners, maar ook de eisen vanuit de gemeente, de
welstandscommissie en eventueel het bestemmingsplan. Met die input gaat onze
architect

een

ontwerp

maken.

Vraag het inspiratieboek aan!

Bij

akkoord gaan we een overeenkomst met

Wil je kijken wat Livingstone je kan bieden? Vraag dan het

elkaar aan en gaan we aan de slag met de

inspiratieboek aan: livingstone.org/inspiratieboek-aanvragen.

realisatie van dit droomhuis.”
Buitenstate Magazine 2021 | 2022
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Bier uit
een oude
paardenstal

Eindelijk een huis in het buitengebied.
Eindelijk ruimte voor die ene hobby.
Roel Ruiter startte in een oude paardenstal in Zundert bierbrouwerij ‘De Drie Heerlijkheden’. Het bier is niet aan te slepen.

Ruimte voor mezelf
In een jaren zeventig wijk woonde Roel Ruiter.
In Zundert. Met het idee ooit eens buitenaf te
wonen. Meer aan de rand van het dorp. “Ik ben
gewoon een buitenmens. In een woonwijk voel
ik me opgesloten.” Daarom vluchtte hij geregeld met zijn jachthond Ziva, een Duitse staande
korthaar, het huis uit. Richting het buitengebied.
“Op de fiets of met de auto, de ruimte tegemoet.”
Na jaren zoeken, vond hij op Funda een goed
onderhouden jaren dertig woonhuis. 120 vierkante meter. Met een erf van twee volleybalvelden groot. Het ideale plaatje. Rust, tussen
de kwekerijen. Aan een doodlopende straat die
overgaat in een onverhard pad, dus ja, louter
bestemmingsverkeer. “Als ik de deur uitloop,
ben ik binnen honderd meter in het bos.” Het
allermooist: het huis was financieel bereikbaar.
“In de verkoopprijs zat eerst een weiland bijgesloten. Maar dat had de vorige eigenaar los verkocht, waardoor het huis ineens wel voor ons
haalbaar bleek.”

“

En toen mochten we
jubileumbier brouwen

Je woont lekker rustig en dan ga je ineens bierbrouwen.
“In januari 2016 was dat. Ik gingen samen met
een vriend, Frank Bouw, bierproeven in een
kroeg waar ze lokale biertjes op de tap hadden, en
ja, zeiden we, dat kunnen wij ook.”
Je hebt een eigen bedrijf. Een druk sociaal leven
met volleybal en de corsobuurtschap, je dacht,
die hobby kan er nog wel bij?
“Mijn vrouw vond het prima die bierhobby, maar
dan wel thuis. ‘Anders zie ik je nooit meer’.”
Ineens stond een bierketel op de keukentafel.
“We zijn begonnen in de bijkeuken met een
keteltje van 20 liter, maar daarmee kun je amper
twee kratjes bier maken. Stond er na enkele
maanden een horecaondernemer op de stoep die
zei: ‘Ik heb jullie bier geproefd. Willen jullie geen
jubileumbier voor mij brouwen’. Okay, besloten
we, maar dan hebben we wel een iets grotere
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ketel nodig. Daarna kwamen er nog
meer horecaondernemers die ook
wilden dat we een biertje voor hen
gingen maken.”
En toen?
“Bij ons op het erf stond een oude
schuur met paardenstal van elf bij
7 meter. Die hebben we afgebroken en opnieuw opgebouwd. Die
ruimte was eigenlijk bedoeld als
opslagruimte voor mijn werk als
ongediertebestrijder, maar daarin
is nu de brouwerij gevestigd. We
hebben alles zelf aangelegd. Van
de vloeistofdichte vloer en waterdichte wanden tot een gescheiden
bezoekersruimte. Ook hebben we de
leidingen weggewerkt zodat er geen
slangen en dergelijke meer los op de
grond lagen.”

“

Het is een
uit de hand
gelopen hobby

“

Ruimte voor mezelf
Hoeveel liter per week maken jullie?
“Zo’n 120 liter per brouwsel. Dat moet eerst een week vergisten, waarna het vier weken in de koelcel gaat om te bezinken
en zodat de smaken goed kunnen blenden. Daarna bottelen
we het bier, en moet het nog vier weken voor nagisting op de
fles.”
Wanneer brouwen jullie?
“Op zondag. Op dinsdagavond zijn we er ook. Aan het bottelen,
vergaderen of proeven.”
Wat maakt iemand tot een goede bierbrouwer?
“Trial and error.”
Dat moet je even uitleggen.
“Bierbrouwen is niet moeilijk. Het is lastiger tegen jezelf te
moeten zeggen: ‘Dit is niet goed. Ik gooi het liever weg’. Wij
hebben een jaar lang al ons bier weggegooid. We hebben drie
brouwketels en zes lagervaten. In een van die vaten zat een
bacterie die we maar niet konden vinden. In onze brouwerij
hebben we geen laboratorium. Dus gingen we rondvragen bij
grotere brouwerijen in de buurt. Bij de paters van trappistenbrouwerij De Kievit in Zundert. En bij de brouwmeester van de
Scheldebrouwerij in Meer, hier net over de grens.”
Die vonden het prachtig, twee mannen die bierbrouwen in
een paardenstal.
“Je moet tegen die mensen durven zeggen: ‘Wij komen er niet
uit, willen jullie ons helpen.’ Als jij je zo opstelt, gebeurt dat.
Zo werkt dat in het bierwereldje.”
Jullie hebben zes standaardbieren?
“Bierbrouwen is niet moeilijk, zei ik, maar twee keer hetzelfde
biertje maken is een hel. Het volledige proces moet precies

hadden niet verwacht dat het zo zou gaan lopen.

hetzelfde zijn. Anders krijg je heel ander bier. Bij die grote

Het is een uit de hand gelopen hobby.”

brouwerijen gaat dat allemaal computergestuurd en elektrisch. Wij hebben ook zo’n systeem, maar dan veel kleiner.”

Jullie bier is alleen te krijgen in Zundert en
omstreken?

De Drie Heerlijkheden, waar komt die naam vandaan?

“En via de website. Als je langs wilt komen,

“Zundert is ooit ontstaan uit de drie heerlijkheden Zun-

prima, maar bel vooraf. Vanwege mijn werk ben

dert-Nassau, Zundert-Hertog en Grootheerlijkheid Wern-

ik bijna niet thuis.”

hout. We zochten in de naam naar iets wat met Zundert heeft
te maken. De brouwerij van de trappisten heet De Kievit, hun

Bavaria staat al met een overname klaar?

bier Zundert. Daar wilden we geen gedoe mee. Ach weet je, we

“Nou, laat die nog maar even wachten.”
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Verliefd op
een smoelwerk
Omsloten door een grote nieuwbouwwijk. Met vrij zicht op
een eeuwenoud landgoed. Daar wonen Saskia en Sjacco de
Vos in een boerderij uit 1918. “Ik heb altijd gedacht, ik ga in
een boerderij wonen.”

De binnenkijker

van kruisverband
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Binnen stonden een eeuw kalveren. Vandaag is
de stal een grote en vooral lichte woonkamer.
Helemaal open tot het dak. De hooizolder verdween. Net zoals een buitenmuur. “We hadden
daar kleine ramen bedacht, maar die kregen we er
bij de commissie welstand niet doorheen. Omdat
ze niet in verhouding waren met het volume”,
vertelt Saskia de Vos. Nou, dan gaan we dat
volume toch vergroten door die pui helemaal van
glas te maken? En dat mocht wel. “Dankzij die
welstandcommissie is het huis eigenlijk alleen
maar mooier geworden.”

Landgoed
Burgst

‘Dit is het’
Nee, zelf hadden ze dit huis nimmer kunnen
vinden. Dat heeft hun dochter gedaan. Die
surfde geregeld over Funda. Gewoon, voor de

Je verwacht het niet. De

leuk. ‘Mam, kom eens, een oude boerderij, die

weg cirkelt door een jaren

vind je vast leuk’, riep zij op een dag. Saskia: “Ik

tachtig bloemkoolwijk van

kijk over haar schouder en denk, dit is het. Niet

Breda. Een steenwoestijn

dat we wilden verhuizen. We woonden prima in

van benauwende hofjes en

Etten-Leur. Maar ik moest het huis gewoon zien.

gedecimeerde gazonnetjes.

Ik heb van kinds af iets met boerderijen. Heb

Maar dan ineens rijd je over

altijd gedacht, ik ga in een boerderij wonen.”

een sloot een landelijke
omgeving binnen. Een

Smoelwerk met gevelankers

flinterrestant van het

Ga maar, zei Sjacco. Met het idee, dan is zij weer gerust, want verhuizen,

Landgoed Burgst. Het

waarom zouden ze. Maar ja, “dat smoelwerk”, met die lichte steensoort,

gelijknamige classicistische

kruisverband gemetseld, en voorzien van gevelankers en ronde ventila-

landhuis uit 1790 zit

tieroosters. En eenmaal binnen zag Saskia het direct: “Hier kan ik wel wat

verderop verstopt tussen

van maken.” Zij ging popelenthousiast naar huis om direct een tekening

zware eiken en beuken.

te maken. Haar plannen legde zij voor aan een aankoopmakelaar van Bui-

Langs de aloude dreef staan

tenstate. “Wij hadden een kritisch oog nodig die vertelde of dit en dat wel

enkele boerderijen, en in

of niet kon. Was het huis de prijs van een fikse

een daarvan wonen Saskia

ingreep waard? Wij zijn geen bouwdeskundige.

en Sjacco de Vos. Met een

Je kunt alles incalculeren, als je de risico’s maar

prachtig zicht over weiden

weet.”

en bomenrijen.

Blauw beton jassen
De boerderij is jarenlang bewoond door dezelfde
familie. In 1988 kunnen ze die overnemen van de
Staatsmijnen, eigenaar van een groot deel van
het omringende landgoed. Eerder heeft die grond
verkocht aan de gemeente Breda, voor de aanleg

De binnenkijker

“

Ik heb altijd
gedacht, ik
ga in een
boerderij
wonen

“
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“

Wij hadden
een kritisch
oog nodig

“

De binnenkijker

31

van het stadsdeel de Haagse Beemden, die het

Bovenin op zolder had hij een eigen

landgoed geheel omsluit.

spekroker met schoorsteen. En daar

In de tuin van Saskia

Die nieuwbouwwijk valt aan de voorkant buiten

bevindt zich haar favoriete plek. Op

en Sjacco ‘groeien’ 42

het zicht. Daar grazen Schotse galloways en

de overloop naast een raam, ooit het

zonnepanelen. Goed

vliegen roofvogels door de bomen. En straks is

luik waardoor ze vroeger het hooi

voor 14 duizend kilowatt.

het huis ook aan de achterkant met een bomenrij

naar binnen kieperden. Saskia kan

Voldoende om hun huis

van vinex afgesloten. Met een warande en bui-

niet wachten daar straks te zitten.

jaarlijks van energie te

tenkeuken met groen dak. En ja, ook dat verharde

In een makkelijke stoel met een

voorzien. “Op het dak

erf achter moet plaatsmaken voor groen. Saskia:

goed boek en dat prachtige uitzicht

konden die panelen niet,

“Binnen lag 150 kuub blauw beton, superhard

over de velden. “Dat zou beteke-

vanwege te veel schaduw

beton vermengd met hoogovenslak, een afval-

nen dat we hier helemaal klaar zijn.

van de bomen”, zegt

product van de ijzerproductie bij Hoogovens. Dat

Maar ach, er is altijd wel wat aan

Saskia. Het huis heeft

hebben we d’r zelf uitgejast. Maar dat beton op

zo’n huis te doen.”

verder een WTW-unit, een
warmteterugwinsysteem

het erf, echt, dat laten we doen hoor.”

Behalve betonjassen hebben zij met zijn tweetjes
alle muren zelf gebouwd -niet die van de constructie. Dat betekende 2,5 jaar elke avond, elk
weekend en elke vakantie metselen, kozijnen
zetten en ja, die houten zoldervloer was wel een

“

dat ook nog eens de lucht
elke vijf uur ververst.

Duurzame manier om
je huis te beschermen

“

Shou Sugi Ban

“Alle isolatiewaarden
van het huis zijn boven
het bouwbesluit.” Past bij
hun idee van het bouwen
van een energieneutraal

dingetje. Want een gipsvloer met vloerverwar-

en duurzaam huis.

ming zwevend vastleggen, nee, dat kon hele-

Belangrijk voor de

maal niet volgens de aannemer. Dus besloten ze

footprint voor later, zegt

ook dat zelf te doen. Net zoals een buitenmuur

zij. Beiden werken in de

‘beplakken’ met zwartgeblakerd cipressenhout.

duurzaamheidshoek. Hij

Gebrand volgens de Japanse Shou Sugi Ban-tradi-

als zelfstandig consultant.

tie. Een duurzame manier om je huis te bescher-

Zij als kwaliteitsmanagers

men tegen weersinvloeden en natuurbranden.

bij Koppert, een biologisch

Saskia: “De koolstoflaag zorgt voor brandvertra-

bestrijdingsbedrijf in

ging en beschermd tegen insecten en schimmels.

Berkel en Rodenrijs. En

Stonden we in de stomende zomerhitte met zijn

ja, practice what you

tweetjes cederhout te branden.”

preach. Zij wijst ‘op het
hart’ van het huis: de

Boek met een view

warmtepomp. Met alle

Naast de woonkamer ligt de voormalige varkens-

verdelers, aangestuurd

stal. Vandaag een bijkeuken. Ook hier zo’n oude

door een domoticasysteem.

muur met karakteristieke ventilatieroosters en

“Lampen, muziek en

gietijzeren stalramen. Saskia: “Die hebben we

verwarming kunnen we

voorzien van dubbelglas.” Waar vandaag een

op afstand instellen. Qua

wasmachine zijn programma draait, zat vroeger

mood en temperatuur. Om

het toilet. “Je moest dus langs de varkens om

niet nodeloos energie te

daar te komen.” Die knorrepotten hield de boer

verspillen.”

voor de hobby en vast ook voor het avondeten.
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Fenna
paard

&
Fenna Roefs gaat regelmatig voor ons op bezoek bij een
paardenliefhebber. Deze keer
is zij bij Diana van Zoggel uit
Heesch.

V.l.n.r. Diana van Zoggel
en Fenna Roefs

Fenna in de paardenwereld
“Dit is wel zo’n lieverd. Je stapt op en kunt
zo met hem wegrijden. Een ideaal paard. Via
een bos.” Diana van Zoggel heeft een rondje
gereden met Estiban, haar favoriete ruin. Zij
woont met haar man en vier paarden aan de
rand van Heesch. Heel landelijk, dicht tegen
een bos. Daar kwamen in 2016 twee kavels
beschikbaar. Een ervan was vijfduizend vierkante meter. Een droomplekje. Toch gaan ze
verhuizen. Haar man vindt het toch te druk.
“En je wilt samen gelukkig zijn.”

“Jullie hebben dit huis zelf
bedacht en gebouwd?”
“Ik ben binnenhuisarchitect geweest. Mijn

“

Hokken
waarvan je
de deur kunt
openschuiven
en hup, die
veulentjes
lekker naar
buiten

“

een zandpad rijd ik achter het huis zo naar

“Zou je het paardenverblijf
straks weer zo inrichten?”
“We hebben een rijbak, de wei en
drie stallen. Met een zadelkamer,
poetsplaats en carport waar je de
trailer onder kunt zetten. Compact
zodat het makkelijk werkt. We
dachten dan ook, in ons nieuwe huis
doen we precies hetzelfde. Maar we
hebben er twee veulentjes bij gekregen en dat werkt toch anders. Je
hebt dan een andere uitloop nodig.
Hokken waarvan je de deur kunt
openschuiven en hup, die veulentjes lekker naar buiten. Het worden

man heeft een lijmbedrijf en is bekend op

dus een paar hokken meer en een

de bouw. En omdat wij in ons vorige huis de

groter weiland.”

paarden ook aan huis hadden, heb je zoveel
ervaring dat je denkt, zo wil ik het. Een architect heeft op basis van onze ideeën een tekening gemaakt.”
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“Compact is dus geen voorwaarde.”
“Dat compact was noodgedwongen. We mochten
maar 150 vierkante meter bouwen voor de paardenverblijven. Als je iets koopt waar al een stal
staat of je hebt een oude varkensschuur die mag
blijven staan, ja, dan verbouw je die en dan heb je
alle ruimte.”

“Wat zijn de grote voordelen van het
stallen van paarden aan huis?”
“Je hebt ze thuis, verzorgt ze zelf en ziet meteen
of er iets met ze aan de hand is. Of ze buikpijn
hebben of een zeer voetje. Ook aan de mest kun je
veel aflezen. En ja, je kunt zelf bepalen wanneer
je de paarden buiten zet of met ze gaat rijden.”

“Nadelen?”
“Die verantwoordelijkheid moet je wel willen,
want het kost veel tijd.”

“Hoe ziet jouw dag eruit?”

“Dat is een dagtaak.”

“Ik sta om zeven uur op. Boterham-

“Ik doe het graag.”

metje smeren. Ga naar de stal, doe
Daarna met de hond wandelen,

“Jij was niet altijd ‘een
paardenmeisje’, hoorde ik.

een Italiaanse dog, ja, die is er ook

“Ja, dat was een foutje van mijn

nog, en dan naar de paarden terug

man. Hij zei, toen ik rond de veertig

om ze brokken te geven. Even een

was, kom, we gaan paardrijlessen

dekentje verwisselen -in de zomer

nemen. Ik was meteen verkocht. Ja,

of winter dragen ze een dekentje-

ineens dat vonkje.”

de luiken open en geef ze wat hooi.

en dan gaan ze naar buiten. Als er
geen gras groeit, gooi ik daar hooi

“Wat is dat precies?”

neer. Ga ik de hokken uitmesten

“Ja, de liefde voor dat paard. Het

en het eten aanvullen. Rond 12 uur

verzorgen en berijden. Als je op zo’n

weer een boterham en een rondje

paard zit, het is totale ontspanning.

met de hond en dan met de paarden

Paarden zijn ook zulke eerlijke

rijden of longeren. Die drie keer in

dieren. Ze kunnen jou lezen.”

de week, die vier keer. Een van mijn
paarden is anderhalf, en die hoeft

“Nog een rondje Estiban?”

nog niet.”

“Nee, die mag op stal. Hij heeft wel
een worteltje verdiend.”

Fenna in de paardenwereld

“

En toen
ineens dat
vonkje

“
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Puzzelen in het
buitengebied
Twee broers uit Drunen. Ze willen stoppen met hun boerenbedrijf.
55 hectare land, 200 melkkoeien met enkele stallen. Twee bedrijfswoningen
en een particuliere woning, waar twee families woonden. Vlak bij
het Nationaal Park De Loonse en Drunense Duinen. De broers hebben
kinderen, maar geen opvolgers.

Expertblog
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Regelmatig stellen
we een Buitenstatemakelaar aan je voor.
Deze keer: Ard Klijsen
van Klijsen Makelaars &
Adviseurs uit Oosterhout.
‘Ik werk zeker graag
in de stad, maar in het
buitengebied ben ik
bekend. Daar voel ik mij
thuis’.

Ik zag meerdere kansen voor de verkoop. Het was een prachtige
plek als herbestemming om te wonen; het lag aan de rand van
Den Bosch met de Drunense Duinen en de Efteling om de hoek.
Het perceel was ook geschikt voor een zonnepark, paardenbedrijf of melkveehouderij. Uiteindelijk konden we de beste
deal sluiten met de provincie Noord-Brabant. Die kochten
de boerderij vanwege de stikstofproblematiek. Zo sloegen ze
twee vliegen in een klap. Minder stikstof bij een Natura 2000gebied, om ergens anders in de provincie een stikstofprobleem
op te lossen. Extern salderen heet dat. Daarbij neemt een partij
tot maximaal 70% van de stikstofemissie over van een bedrijf
dat wil stoppen; de rest komt ten goede aan de natuur.
Zo kijken we altijd met een helicopterview naar de beste koper
voor een boerderij. In en buiten de landbouw. We kennen de
markt en hebben een groot netwerk. Laatst nog vroeg iemand
van de provincie: ‘Zeg, als je nog meer boerderijen hebt die
worstelen met stikstofuitstoot, laat ons dat weten, want we
kunnen dat stikstof goed gebruiken. Om elders woningen of
bedrijven te bouwen. Ik spreek mensen van het provinciehuis
dan ook wekelijks. Heb er meerdere projecten lopen.
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Wat de provincie met de locatie gaat doen, nee,
dat weet ik nog niet. Ik denk dat ze het perceel
opnieuw te koop zetten. Als bedrijf zonder dieren.
Voor akkerbouw aan boeren uit de omgeving.
Dat netwerken met de overheid heb je in het
buitengebied hard nodig. Ook als het gaat om
landelijk wonen. Dan moet je goed kijken naar
de bestemming en het ruimtelijk beleid. Dat is
bijna in elke gemeente anders. Neem de regeling ‘Ruimte voor Ruimte’. Die is ingevoerd om
de kwaliteit van het buitengebied te verbeteren,
want die stond onder druk. Door geurhinder van
agrarische bedrijven, leegstaande en vervallen
gebouwen, militaire terreinen, maar ook glastuinbouw op ongewenste plekken. In Noord-Brabant zeggen ze dat je eerst 3500 kilogram fosfaat
rechten moet inleveren en duizend vierkante
meter

intensieve

veehouderijstallen

slopen

voordat een voormalig agrarische locatie in aanmerking komt voor een bouwtitel.

“

Veel boeren die stoppen

“

Expertblog

Een certificaat dat je een recht geeft een woning

Ook kent het buitengebied een

te bouwen en elders een bestemmingsplanwijzi-

andere cultuur. Een die vraagt om

ging in te zetten. Omdat -waar jij misschien wil

een andere manier van werken

wonen- de gemeente een agrarische bestem-

en benaderen. Ons kantoor heeft

ming moet omzetten naar een woonbestemming.

zijn wortels in die boerencultuur.

De locaties waar je terug mag bouwen, zijn vaak

Mijn vader was een boerenzoon en

kernrandzones, en ja, ook die moet je kennen.

wilde de boerderij overnemen van
mijn opa in Prinsenbeek. Maar hij

Zeker, als makelaar gespecialiseerd in het bui-

kon die niet voorzetten, vanwege

tengebied moet je je echt thuis voelen in de poli-

stadsuitbreiding van Breda. Daarop

tiek. Wie zijn de verantwoordelijke ambtenaren?

besloot hij te studeren en startte in

Bij wie hoor je waarvoor aan te kloppen binnen

1967 op die boerderij een kantoor in

het collegebestuur? De ene keer heb je te maken

makelaardij en verzekeringen. Vier

met een ambtenaar, dan met een wethouder of

jaar later opende hij een kantoor in

de gemeenteraad. Die connecties moet je goed

Oosterhout.

onderhouden. Het gaat vaak om inhoudelijke
materie, die je binnen de bebouwde kom niet snel
veel boeren die stoppen, de stikstofdiscussie: het
buitengebied is al dertig jaar continu in ontwikkeling.

“

Aparte materie,
nooit standaard!

“

tegenkomt. Wetgeving die continue verandert,

www.klijsen.nl
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Ik werk hier intussen alweer 30 jaar. O ja, ik zag

Bij elkaar is ons kantoor dus al 54 jaar actief in het

direct toekomst in het buitengebied. Daarom ben

buitengebied. Dan ken je de landelijke omgeving.

ik al vroeg begonnen met de opleiding Grond-

Dan spreek je dezelfde taal. Dan weet je wanneer

verwerving bij Overheidsingrijpen. Daarna heb

de boeren aan het oogsten of het mesten zijn.

ik twee jaar makelaardij gedaan. Ik heb nog

Daar heb je het met elkaar over. Dat schept ver-

steeds plezier van dat onteigeningsadvies. Kort

trouwen en dat betaalt zich in mond-tot-mond

door de bocht, dat gaat over overheidsingrijpen

reclame terug. Voor veel relaties zijn we het vaste

als iemand zijn huis of grond moet afstaan voor

aanspreekpunt, de vaste huismakelaar. Dat is

stadsuitbreiding, of de aanleg of verbreding van

mooi.

een weg of spoorlijn. Je begeleidt dan de eigenaar
van die grond of woning bij de verkoop. Op dat

Ik zit maandag bij een paar boeren om tafel,

gebied heb ik constant enkele projecten lopen.

omdat een andere boer mij heeft gevraagd: ‘Ard,

Aparte materie, nooit standaard. Het gaat om

ik zoek in dit gebied landbouwgrond. Als ik mijn

volledige schadeloosstelling in het kader van

buren spreek, wil niemand wat en niemand gunt

de onteigeningswet. En die voelt voor iedereen

me wat. Ga jij eens voor mij op pad’. Ik vraag het

anders.

die boeren gewoon: heb je interesse om landbouwgrond te verkopen of wil je bijkopen? Dat
ga ik inventariseren. Luisteren en doorvragen,
en kijken of ik wat puzzelstukjes kan leggen. Om
te kijken of we wat kunnen ruilen in een gebied
waar ik vaker van die puzzels heb gelegd en waarover alle partijen na afloop tevreden waren. Dat
ruilen, ja hoor, dat gebeurt regelmatig. In het
belang van alle partijen.
Ik werk zeker graag in de stad, maar je begrijpt,
in het buitengebied ben ik bekend. Daar voel ik
mij thuis.

Op pad met...

In het voetspoor van

Adam en Eva
In ‘Op pad met...’ neemt een
makelaar je mee naar zijn favoriete natuurgebied. Deze keer ontdekken we met Raymond van der
Heijden het paradijs. Verstopt tussen de Belgische grens en het Brabantse Goirle. “Dit landgoed voelt
heel intiem. Het pakt je gewoon
en omsluit je als een warme
jas.”
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Onthaasten
“Het Paradijs, noemen ze

Je kunt er om lachen. Maar toch, het

het hier.” Zegt Raymond van

Hof van Eden voelt nooit ver weg als

der Heijden van Lelieveld

je door het landgoed Gorp & Roovert

makelaardij. We staan langs

loopt. Vooral bij een eeuwenoude

de oever van een riviertje

tiendhoeve, op een bruggetje bij een

dat vrolijk over landgoed

van de grote vennen, is het paradij-

Gorp & Roovert meandert.

selijk mooi. Raymond: “Het is die

Een ijsvogel scheert over

combinatie van bos met open akkers

het water. Rechts rent een

en heidevelden, die lanenstructuur

ree over een open veld.

en eeuwenoude langgevelboerde-

Maar nee, geen appels en

rijen en vakwerkhuizen, daarom

-gelukkig- geen slangen. “Die

vind ik het hier zo mooi.” Hij kijkt

bijnaam het paradijs heeft

nog eens om zich heen. Respireert

het landgoed te danken aan

alle geuren en kleuren. “Dit land-

de eerste taalwetenschapper

goed voelt heel intiem. Het pakt je

Starrebosch

uit de geschiedenis, Johannes

gewoon en omsluit je als een warme

Het landgoed Gorp & Roovert is een

Goropius Becanus”, vertelt

jas. Je voelt de geborgenheid. Als

compact landgoed van ongeveer

Raymond. “Hij is hier in

je wilt onthaasten in Midden-Bra-

1.200 hectare. Een derde is bestemd

Gorp geboren en zei dat het

bant, dan is dit mijn favoriete plek.”

voor landbouw, de rest voor bos en

Nederlands de oudste taal ter

andere natuur. Het ligt verstopt

wereld was en dat ook Adam

tussen Goirle en de Belgische grens-

en Eva die taal spraken. Dus

streek. Het hart van het landgoed is

ja, ook in het paradijs, dat

het Starrebosch, aangelegd in 1773

volgens hem hier in Brabant

door de Tilburgse notaris Cornelis

lag. Langs de oever van de

Bles uit Tilburg. Raymond: “Des-

Roovertsche Leij.”

tijds een van de eerste stukjes bos in

“

Als je wilt
onthaasten in
Midden-Brabant
dan is dit de
plek!

“

Op pad met...
een uitgestrekt landschap dat bestaat uit heide,
veengebied en moerassen. Met de twee buurtschappen Gorp & Roovert als twee bewoonde
eilandjes.”

Spaanse losbol
Het gebied komt in handen van verschillende
Belgische adellijke families. Een van hen, met
de prachtige naam Eugène Zerezo de Tejada,
inderdaad, van Spaanse komaf, bekroont het in
1875 met een gotisch jachthuis. Het Kasteeltje
heet het, vanwege de torentjes. Zijn zoon blijkt
een behoorlijke losbol. Hij verbrast zijn erfdeel
waarna het landgoed opnieuw onder de hamer

van Puijenbroek uit Goirle. Hij

komt. Een notaris koopt Roovert, een belasting-

brengt Gorp en Roovert weer samen

inspecteur koopt Gorp. “Die laatste laat voor het

tot een landgoed, dat hij gebruikt

jachthuis het standbeeld bouwen van Diana, de

voor de akkerbouw en als produc-

Griekse godin van de jacht.” Aan het begin van de

tiebos. Hout voor de mijnbouw.

jaren twintig van de vorige eeuw wacht opnieuw

“Diezelfde familie is nog steeds

een nieuwe eigenaar: textielindustrieel Eduard

eigenaar van het landgoed.”
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Smokkelen langs de grenspalen
We dwalen verder over de onverharde paden.
Hopen wilde zwijnen of misschien wel een vos
tegen te komen. We horen vogels, en altijd is
er weer dat kabbelende riviertje. Halverwege de
wandeling houden we stil bij een oorlogsmonument. Ter nagedachtenis voor een vijftal verzetsstrijders dat tijdens de oorlog op het landgoed is
gefusilleerd. Als represaille voor een mislukte
aanslag van het verzet in Rotterdam. Even later
passeren we de grens met België. “Dit is oud
smokkelgebied. Je voelt die verhalen als je hier
loopt. Het landgoed is een mysterieuze plek.”
Via een bruggetje over de Roovertsche Leij zijn
we weer in Nederland. Er staat een grenspaal uit
1843. Met de Nederlandse Leeuw aan de ene, de
Vlaamse Leeuw aan de andere kant. En natuurlijk, er is ook een Paradijsbrug, hoe kan het
anders. Raymond: “Ik ben hier het liefst vroeg
in het voorjaar met al dat malse lentegroen. En
in de herfst vanwege de kleuren. In de zomer is
het hier heerlijk koel.” Gelukkig hebben nog niet
velen het paradijselijke landgoed ontdekt. “Het
is altijd rustig op de wandel- en fietspaden. Voor
mountainbikers en paarden zijn er eigen routes.
En ja, nauwelijks gemotoriseerd verkeer.”

Op pad met...
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Papschot en ossewit
Kijk trouwens of je 's zomers in het gebied het Gentiaanblauwtje vindt. Het landgoed is een van de weinige plekken
in Brabant waar je dat bedreigde vlindertje kunt tegenkomen.
“Zoek op het Papschot”, tipt Raymond. Vochtige heidegrond,
en dan met name bij de klokjesgentiaan, al net zo beschermd.
Dat begrijp je al aan de naam, daar is dat vlindertje gek op.

“
Heerlijk

in ossewit
gebakken, met
zure Belgische
mayonaise

Kenmerken:

En dan wordt het tijd voor een hapje. Dat kan op verschil-

Het gentiaanblauwtje is een

lende plaatsen op het landgoed. Er is ook een bed and break-

middelgrote vlinder die een

fast voor als je nog even in dit Brabantse paradijs wil blijven.

spanwijdte of vlucht van

Raymond heeft een ander plan. Iets over de grens in Poppel

de voorvleugels bereikt

wacht Frituur ’t Voske. Toch nog een vos. Met de fijnste friet

van 32 tot 36 millimeter. De

die hij kent. Heerlijk in ossewit gebakken, met zure Belgische

bovenzijde van de vleugels

mayonaise. Ook de patatten hebben op het landgoed paradij-

is bij mannetjes blauw met

selijke allure.

zwartbruine vleugelranden.
De bovenzijde van de vleugels
bij vrouwtjes is grijsbruin met
wat blauw aan de vleugelbasis
en donkere vlekken op de
voorvleugels. De onderzijde
van de vleugels is bij beide
seksen licht grijsbruin met
2 rijen wit gerande zwarte
stippen.
De eitjes zijn te herkennen
doordat ze helder wit afsteken
tegen de paarsblauwe
kroonbladeren en groene
stengel en bladeren van
de klokjesgentiaan. De rups
is lichtgroen of roodachtig
bruin van kleur en heeft een
donkere kop.
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Dit voelt niet
als werk, maar
als liefhebberij

Bed & Breakfast
Het haardvuur knappert gezellig in de sfeervolle
brasserie de Pletsmolen. Aan de buitenzijde nog
in een historisch jasje, maar binnen state-ofthe-art. Overdag schoven hier dorpsgenoten,
B&B gasten en vooral veel wandelaars aan. Voor
een smakelijke lunch of diner. Of gewoon een
kopje koffie met homemade ‘pletzkeskoek’ een
typische Limburgse lekkernij van mariakoekjes en koffie. Dat ligt nu in coronatijd even stil.
Maar de 8 kamers van de gelijknamige B&B zijn
gevuld. ‘Mensen willen er juist nu ‘in eigen land’
een paar dagen tussenuit. En gewandeld wordt er
meer dan ooit. Dat is mooi, want de Pletsmolen
ligt in de nabijheid van bekende routes als het
Pelgrims- en Pieterpad.’

Van Boerenbond naar Brasserie en
B&B
De Pletsmolen, een begrip in Nuth en omgeving,
was oorspronkelijk een door water aangedreven
bovenslagmolen. De oudste vermelding dateert
uit 1697. De molen is helaas al lang gesloopt,
maar de gelijknamige boerderij was nog lange
tijd in gebruik. In de jaren negentig werd het een
filiaal van de Boerenbond keten. Het was van
Boerenbond dat Janine en Roger het pand in 2017
kochten. ‘Toen we hoorden dat de Pletsmolen te
koop stond, hebben we geen moment geaarzeld.
Het was ‘nu of nooit’,’ vertellen Janine en Roger.
‘Ideaal gelegen naast de Platsbeek, bij een Natura
2000 gebied en vlakbij wandelroutes. Achteraf
gezien, hebben we de verbouwing en alle regels
‘Het leukste werk is voor mij de horeca,’

en procedures alleen wat onderschat.’

zegt Janine Aalders. Dat ze eens dat gastvrije horeca
hart weer zou laten spreken, was
evident. Ook in de 20 jaar dat ze werkte als
directiesecretaresse bij Buitenstate makelaar
Aelmans. Janine en partner Roger wisten: ‘Als er
wat moois voorbij komt, grijpen we onze kans
en kiezen we voor het ondernemerschap.’ Anno
2021 staat de realisatie van hun droom ‘Brasserie en B&B de Pletsmolen, te pronken in het
pittoreske Limburgse Nuth. Maar voor het zover
was….
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Roger, afkomstig uit de bouwwereld, stortte zich

30.000 euro en 1,5 jaar verder…

vol enthousiasme op de verbouwing. ‘Dat was

Naast de verbouwing, was de regelgeving een

veel ingrijpender dan ik had gedacht. Bovendien

stevige klus én investering. ‘De Pletsmolen ligt

moesten we lang wachten op kozijnen waar-

naast een Natura 2000 gebied, dat betekent een

door de opening moest worden uitgesteld.’ Van

bodemonderzoek en flora en fauna onderzoek.

het wel en wee van de verbouw en uiteindelijke

Daarnaast moest het bestemmingsplan worden

opening kon heel Nederland in 2018 meegenieten

gewijzigd, een omgevingsvergunning aange-

tijdens het tv programma ‘Opdienen of afserve-

vraagd, ‘verzucht Janine en vervolgt: ‘Ik moest

ren’. Alvast mooie PR voor de Brasserie en B&B.

2 cursussen doen: HACCP en Sociale hygiëne.
Daarnaast krijg je te maken met brandveiligheid, Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E),

De weg van Janine en Roger was wel heel
arbeids- en kostenintensief omdat ze naast
de B&B ook het vergunningentraject voor de
100 zitplaatsen tellende brasserie moesten
doorlopen. Bovendien bracht de omgeving
-naast Natura 2000- ook extra regelgeving.
Wie alleen een B&B in een ‘normaal’ gebied
op het verlanglijstje heeft staan, investeert
ca 10.000 tot 15.000 euro voordat de deuren
geopend kunnen worden.
Let op: per gemeente kan de regelgeving voor B&B's verschillen.

Bed & Breakfast
Bibob-onderzoek, drank- en horecavergunning,

Je bent niet de enige…

exploitatievergunning, tot legionella preventie-

Bij de KvK staan momenteel ca. 5.000

maatregelen. Ik schat dat we zo’n 30.000 euro

B&B’s geregistreerd, het dubbele van

moesten uitgeven aan onderzoeken en vergun-

5 jaar geleden.

ningen en in totaal zijn we hier anderhalf jaar
mee zoet geweest.’

Checklist B&B

En nu corona. Is de droom van Janine en Roger toch

1.

uitgekomen? ‘Absoluut,’ knikt het positieve paar
in koor. ‘Dit voelt niet als werk, maar als liefhebberij. We doen iedere dag wat we het liefste doen
en hebben ons eigen werk en bedrijf gecreëerd.

2.
3.

49

Bekijk het bestemmingsplan en kies
de B&B bedrijfslocatie;
Vraag een omgevingsvergunning voor
bouwen aan;
Doe een gebruiksmelding of vraag
een omgevingsvergunning voor het

Iets mooiers kunnen we niet wensen!’

4.
5.
6.
7.
8.

brandveilig gebruik van het pand aan;
Doe een melding milieubeheer;
Stel een HACCP-plan op of volg een
hygiënecode;
Houd een nachtregister bij;
Neem legionellapreventiemaatregelen;
Schrijf je B&B in bij KVK en regel
meteen de aanmelding bij de

9.

Belastingdienst;
Vraag eventueel een drank- en
horecavergunning aan;

10. Vraag eventueel een

aanwezigheidsvergunning

11.

kansspelautomaten aan;
Vraag eventueel licenties
muziekgebruik aan.

.
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‘Goede
voorbereiding is
het halve werk’

Onder de naam Highstate projectbegeleiding bundelen Monique Goossens
en Wiljan Jansen hun krachten in het adviesconcept voor het bouwen en
verbouwen van huizen.

Highstate | projectbegeleiding
Monique is vormgever van concepten en Wiljan
bouwkundig projectbegeleider. Samen begeleiden zij opdrachtgevers naar het perfecte eindresultaat. Door het duo mee te laten lopen vanaf
de ontwerpfase voorkom je dat het eindresultaat
tegenvalt.
“Bij bouwen of verbouwen komt nogal wat
kijken. Je moet communiceren met verschillende
partijen en disciplines. Keuzes maken over zaken
waar je nog nooit eerder over nagedacht hebt,
zoals: indelingen, functionaliteit, bouwmethodes, installatiesystemen en duurzaamheid.

Wiljan: “Je kunt beter alles vooraf goed bespre-

Dan is het fijn als iemand je helpt met het samen-

ken en een maand later starten, dan ondoordacht

stellen van een goed ontwerp en/of bouwteam

beginnen en gaandeweg steeds voor bijkomende

om bewuste en efficiënte keuzes te maken”,

kosten, problemen - en dus vertraging komen

“

te staan. Wij weten of iets realistisch is en welke

vertelt Monique.

Projectbegeleiding voorkomt
teleurstellingen

“

consequenties bepaalde keuzes hebben, daarmee
voorkom je teleurstellingen.
Opdrachtgevers kunnen gedurende het bouwproces volledig worden ontzorgd. Echter, de wens
van eindgebruiker staat centraal en de opdracht
is dus altijd maatwerk. Wil je bepaalde zaken zelf
doen? Dan houdt Highstate daar rekening mee.
Wil je juist alles geregeld hebben? Dan organiseren zij zelfs het poetsteam en de verhuizers.
“We vinden het belangrijk dat er een klik is met
de opdrachtgever. Het gevoel en vertrouwen
moet aan beide kanten goed zijn, dan is het resultaat dat ook. Zo wordt bouwen een feestje”, lacht
Wiljan.

HIGHSTATE

PROJECTBEGELEIDING

Karbeel 18, 5421 BR Gemert
Pelgrimsweg 40, 5018 EN Tilburg
info@highstate.nl
www.highstate.nl
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Buitenstate makelaars: wie, wat, waar?

Noord-Nederland

53
54
56
58
61

Oost-Nederland

Makelaardij Ing. H.H. Smit
Makelaardij Sierd Moll

64
65
66

De Woudenhof Makelaars & Rentmeesters
Lamberink Makelaars & Adviseurs
Roelof Berg Makelaardij

Zuid-Nederland

Van Zeeburg, Luimes & Lebbink Makelaars
WILHELM makelaars

West-Nederland
91
93
95
100
104
105

69
74
78
83
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88

Euverman & Nuyts en Berends Naafs

Klaver Makelaardij
Kwantes Makelaardij
Schep Makelaardij
Van Ekeren Kuiper
makelaardij
De Zeeuw Makelaardij
Rijk taxateurs
| adviseurs |

Makelaardij Twan Poels

rentmeesters

Bernheze Makelaars
Lelieveld makelaardij
Klijsen Makelaars & Adviseurs
Schalk Makelaardij
Adriaan van den Heuvel makelaars en adviseurs
Aelmans Rentmeesters & Makelaars

Alle Buitenstate makelaars:
ROELOF

BERG

makelaars

MAKELAARDIJ
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Noord-Nederland
Aanbod Makelaardij Ing. H.H. Smit

Als makelaarskantoor zijn we behoorlijk allround.
Of het nu gaat om begeleiding bij verkoop of aankoop of
om taxatie en (nieuwbouw)advisering - we zijn van alle
woningmarkten thuis.
Waar we regionaal én landelijk een flinke reputatie mee opgebouwd
hebben is de verkoop van monumentale panden en in het bijzonder de
karakteristieke Oldambster boerderijen. Om aan dit specialisme meer
inhoud te kunnen geven is de toetreding tot Buitenstate een zeer bewuste

Makelaardij Ing. H.H. Smit

keuze. Ons enthousiasme voor de Ommelander woningen is onafhankelijk

Kerkstraat 42a 9636 AC Zuidbroek

van type of prijsklasse. Elke woning krijgt van ons maximale aandacht.

0598-453355

Toegegeven, veel anderen beloven dit ook. Ontdek daarom zelf eens wat wij

info@makelaardijsmit.nl

u te bieden hebben.

makelaardijsmit.nl

Finsterwolde (GR), Reiderwolderpolder 8
Geheel vrij en op steenworp afstand van de zeedijk
gelegen
OLDAMBSTER
BOERDERIJ
genaamd
“Onnesheerd”. Deze statige en zeer grote boerderij
stamt uit de glorietijd van de landbouw in de
voormalige graanrepubliek. De rijkdom en grandeur
van weleer is goed terug te zien in de authentieke
elementen zoals o.a. een prachtige schouw en
vensterbanken met sierlijk houtsnijwerk.
Bouwjaar: 1864 | afmetingen boerderij: 66 X 28
m | woonoppervlakte: 250 m²| grondoppervlakte:
19770 m² | inpandige schuur van c.a. 800 m² incl.
werkplaats van 108 m²| aparte schuur van c.a.
900 m² met binnenbak.

€ 499.500,- k.k.

Bellingwolde (GR), Kanaaldijk O.Z. 2
Geheel vrij en zeer landelijk gelegen VRIJSTAANDE
WONING met imposante schuur, grote tuin en
weiland. De zeer ruime woning kijkt prachtig uit over
het kanaal dat Bad Nieuweschans, Bellingwolde en
Veelerveen met elkaar verbindt. Aan de achterzijde
geniet u onder een luxe glazen overkapping van
weidse vergezichten die reiken tot over de Duitse
grens.
Bouwjaar: 1982 | woonoppervlakte: 200 m² |
inhoud: 650 m² | schuuroppervlakte: 120 m² |
grondoppervlakte: 4435 m²

€ 549.500,- k.k.
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Aanbod Makelaardij Sierd Moll

Makelaardij Sierd Moll
Badweg 30 8401 BL Gorredijk | T 0513-460101
info@sierdmoll.nl | www.sierdmoll.nl

In het buitengebied van Zuidoost-Friesland kun je pareltjes van vrijstaande
woningen vinden. Van woonboerderij tot landhuis en van vrijstaande
eengezinswoning tot villa. In het buitengebied gelden alleen vaak wel
bijzondere wetten en regels voor wonen op het platteland. Dat vraagt om
buitengewone kennis en ervaring bij het verkopen van een huis in dit
gebied.
Sierd Moll Makelaars heeft die kennis in huis. Sterker nog, zij zijn één van
de 22 selecte makelaars aangesloten bij het NVM-samenwerkingsverband
Buitenstate, een exclusief label voor vrijstaande woningen in het
buitengebied. Als Buitenstate-makelaar is Sierd Moll Makelaars specialist
in de koop en verkoop van vrijstaande huizen op het platteland van
Zuidoost-Friesland.

Aldeboarn (FR), Westein 5
Ben je niet bang voor een flinke klus? Kom dan deze
prachtige uitdaging bekijken. Wat een uitstraling
en ligging. Prachtig zicht over het water van ‘de
Boarn’ met in de verte de monumentale kerk van
Aldeboarn. Niet voor niets is vrijwel het gehele
centrum beschermd gebied. Dit karakteristieke
vrijstaande pand met loods én weiland is ideaal voor
onder andere kopers die graag veel ruimte in en om
huis willen. Let op: de kans bestaat dat je niet meer
weg wil, de huidige eigenaar heeft er ruim 62 jaar
gewoond!

verkocht onder
voorbehoud
Katlijk (FR), Schoterlandseweg 63
Voor ondernemers die mooi willen wonen. Een
modern woonhuis met een degelijk bedrijfsgebouw
in een ruime opzet. Op een goed bereikbare locatie
aan de Houtlaan en aan de Schoterlandseweg is dit
bedrijfsgebouw geschikt voor diverse bedrijfssoorten.
De goed onderhouden woning is geheel vrij van het
bedrijfsgebouw te bewonen en heeft een ruime
tuin. Het relatief nieuwe bedrijfsgebouw kan geheel
worden gescheiden van de woning.
Volledig gemoderniseerd en door de ruimte, rust en
locatie perfecte mogelijkheden om hobby, wonen
en werken te combineren. Er is een uitstekende
verbinding naar de A32 en A7/A6. De randstad is in
een uur bereikbaar!
Woonoppervlakte: 247 m² | Inhoud: 850 m³ |
perceeloppervlakte: 5340 m²

prijs op
aanvraag

Noord-Nederland
Aanbod Makelaardij Sierd Moll

Katlijk (FR),
Aankoopbegeleiding: het is als makelaar prachtig
om te zien, dat je zoveel rust in het proces kan
brengen. Het is al hectisch genoeg. Kopers kunnen
focussen op de vraag ‘zie ik mezelf hier wonen’.
Als dat zo is, maakt de aankoopmakelaar zich druk
over de strategie en het plan van aanpak om tot een
succesvolle aankoop te komen. De kans op succes
stijgt en een extra pluspunt is dat je als koper meer
zekerheid hebt. De kans dat je ‘iets over het hoofd
ziet’ daalt enorm. Wonen in het buitengebied vraagt
specifieke kennis. Mogen we jou ook helpen?

AANGEKOCHT
Jubbega (FR), Gorredijksterweg 70
Bent u op zoek naar een woning met veel ruimte
in en om het huis dan is deze praktisch ingedeelde
woonboerderij zeker een bezichtiging waard. Door
de indeling met slaapkamers en badkamer op de
begane grond geschikt voor senioren maar ook voor
een gezin heeft de woning voldoende ruimte en
mogelijkheden. Ook de mogelijkheid van kantoor
aan huis mag niet onvermeld blijven. De tuin is
lekker ruim en kindvriendelijk en biedt voldoende
privacy. De prachtige nieuwe overkapping maakt het
plaatje compleet.

VERKOCHT
Oudehorne (FR), Oldeberkoperweg 17
Waar te beginnen….
Zoveel bijzonderheden en pluspunten:
1. De plek is prachtig in het rustige en landelijke
buitengebied van Oudehorne.
2. De woning is zeer degelijk gebouwd en sinds
2007 vrijwel geheel gerenoveerd en uitstekend
onderhouden.
3. De kavel: deze is ruim 4205 m².
4. De loods; ca. 120 m² aan hobbyruimte/
opslagruimte aanwezig.
5. Ook uitermate geschikt voor dubbele bewoning of
B&B.			

VERKOCHT
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Aanbod De Woudenhof Makelaars & Rentmeesters
Al meer dan 20 jaar zijn wij in ons werkgebied - het zuiden van Friesland, de Kop van
Overijssel en het grensgebied met Drenthe - actief. Vooral in het buitengebied zijn we
al jaren een toonaangevende speler. Als rentmeester zijn we de vastgoedspecialist
in het landelijk gebied. Bij alle vraagstukken over onroerend goed is de hulp van een
gespecialiseerde vastgoeddeskundige onontbeerlijk. Rentmeesters zijn gebiedsregisseurs
met visie. Deze specialistische kennis is een absolute meerwaarde in het bemiddelen van
woningen en boerderijen in het landelijk gebied.

De Woudenhof
Makelaars & Rentmeesters
Hoofdstraat Oost 51 8471 JJ Wolvega
0561 691717 | info@woudenhof.nl

www.woudenhof.nl

Het woningaanbod in dit mooie segment
varieert van luxe villa’s aan het water
tot landelijk gelegen woonboerderijen
en andere vrijstaande woningen in het
buitengebied.

De Woudenhof: verstand
van het platteland!

Peter Ernst

Yannick Ernst

Bianca van Dijk

Annemarie Kristelijn

Langelille (FR), A. de Graafweg
Mooi gelegen aan de rivier de Tjonger wordt
Waterpark Langelille gerealiseerd. Een recreatiepark
aan de grens van Zuid-Friesland en de Kop van
Overijssel met uitsluitend woningen welke aan
het water gelegen zijn. Het park is gelegen aan de
toegangsvaarroute naar de Friese meren, slechts 10
minuten varen naar het grootste meer van Friesland,
het Tjeukemeer.
Nieuwbouw | Recreatie | Bijzonderheden: twee
typen woningen (vrijstaand model type Kuunder en
geschakelde variant type Brandemeer), verhuur is
mogelijk maar niet verplicht.

vanaf € 240.000,v.o.n. excl. btw

Sint Nicolaasga (FR), Noed 15
Op slechts korte afstand van het historische
dorp Sint Nicolaasga ligt de zeer karakteristieke
dwarshuisboerderij ‘Dorpwijk’. Deze authentieke,
goed onderhouden boerderij ligt aan een eigen
oprijlaan van circa 35 meter en komt daardoor zeer
goed tot zijn recht. De boerderij is vrij gelegen
maar absoluut niet afgelegen en biedt zeer veel
gebruiksmogelijkheden waaronder het houden van
paarden.
Bouwjaar: 1906 | Perceeloppervlakte: 12.600 m² |
Diverse bijgebouwen

€ 650.000,- k.k.

Noord-Nederland
Aanbod De Woudenhof Makelaars & Rentmeesters

Oosterstreek (FR), Oosterseveldweg 16
Op de grens van Friesland en Drenthe, op een
unieke locatie, in het Nationaal Park Drents-Friese
Wold gelegen recreatiebedrijf Het Oosterseveld.
Het geheel is maar liefst bijna 2 ha groot en
bestaat uit een karakteristieke, vrijstaande goed
onderhouden kolonieboerderij als woonboerderij
met daarbij diverse bijgebouwen zoals garage en
carport. Daarnaast diverse gebouwen waaronder
een markante kantine met restaurant, toiletgroep,
keuken, kelder, terras, buiten accommodatie,
verblijfsruimte, pantry, wasgelegenheid, werkplaats
en opslag.
Forellenvijvers en Outdoor Het Oosterseveld heeft
drie visvijvers midden in de natuur op ca. 2 ha
grond aan de rand van het Nationaal Park DrentsFriese Wold. Hier kun je naar hartenlust vissen op
zalmforel, regenboogforel en steur. Bij de horeca
in de sfeervolle kantine, met overkapt terras in
de zomermaanden, heb je een prachtig uitzicht
over de vijvers. Voor de outdoor activiteiten wordt
samengewerkt met Outdoor Point. Voor deze
activiteiten is een afgesloten paintball-lasergame
veld en Archery Tag veld. Naast paintballen zijn hier
tal van andere outdoor activiteiten mogelijk.

€ 695.000,- k.k.
Bouwjaar: 1933 |
Perceeloppervlakte:
18.200 m² |
Bijzonderheden: op
het terrein liggen 3
forellenvisvijvers en
zijn diverse outdoor
activiteiten mogelijk.

Met meer dan zesduizend hectare is het Nationaal Park Drents-Friese Wold
een van de grootste aaneengesloten natuurgebieden van ons land. Je kunt deze
wildernis op alle mogelijke manieren doorkruisen: te paard, te voet of op de fiets.
Maar ook als je alleen maar stil wilt genieten van die overweldigende natuur, kom
je hier aan je trekken. Al zo’n vijfduizend jaar bepalen mensen, samen met de
oerkrachten van water en wind, het landschap tussen Diever en Appelscha. Ze
kapten bossen, lieten veel schapen op de heide grazen, groeven veen af, plantten
bomen om het stuivende zand in toom te houden of om hout te verkopen.
De Drentse oernatuur van toen werd een kleinschalig boerenlandschap met
akkertjes, bossen, stuifzanden, heidevelden, vennen en een meanderende beek.
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Aanbod Lamberink Makelaars & Adviseurs

Thuis in landelijk wonen
Behalve in Steden en dorpen zijn de makelaars van Lamberink ook thuis op
het platteland in het Noorden. Landelijk Wonen is namelijk een belangrijk
specialisme van Lamberink Makelaars. Met maar liefst 14 vestigingen
verspreid over Groningen, Friesland, Drenthe en N-O Overijssel bieden
we een uitgebreid netwerk van zoekers en verkopers door heel NoordNederland. Daarnaast maken we gebruik van het landelijke netwerk dat ons
ter beschikking staat dankzij onze aansluiting bij Buitenstate.

Heeft u een ‘Buitenstate’ of wilt u graag ‘Buitenstate’
wonen? Neem dan contact op, we komen graag
persoonlijk kennis maken.

Lamberink Makelaars & Adviseurs
www.lamberink.nl

Bourtange (GR), Zodenpandweg 5
Onder architectuur gebouwd vrijstaand landhuis
met een vrijstaande veldschuur bestaande uit een
dubbele garage en een separate berging. De woning
is omgeven door een fraai aangelegde siertuinen.
Een kans voor een ieder die landelijk wil wonen en
mogelijkheden paardenliefhebbers.
Bouwjaar: 2009 | Woonoppervlakte: 235 m²|
Perceeloppervlakte: 33.060 m² | Inhoud: 950 m³
| Berging/garage: 90 m² | Bijzonderheden:
mogelijkheden voor paardenliefhebbers.

€ 785.000,- k.k.
Gees (DR), Goringbos 2
Uniek gelegen aan de rand van het authentieke
Drentse boerderijendorp Gees staat deze vrijstaande
gerenoveerde en grotendeels gemoderniseerde
woonboerderij, met geweldig bijgebouw die voor
diverse doeleinden geschikt is. Wat te denken van
atelier of kantoor aan huis, gastenverblijf of Bed &
Breakfast.
Bouwjaar: 1910 | Woonoppervlakte: 207 m²|
Perceeloppervlakte: 1.571 m² | Inhoud: 1.211 m³
| Berging/garage: 115 m² | Bijzonderheden:
mogelijkheid tot het kopen van 5 hectare extra land.

€ 695.000,- k.k.

Noord-Nederland
Aanbod Lamberink Makelaars & Adviseurs

Hoogersmilde (DR), Veldhuizenweg 1
Aan de rand van het Drents Friese Wold, staat deze
sfeervolle gedeeltelijk rietgedekte woonboerderij.
Deze charmante boerderij is een absolute mustsee indien u vrij en landelijk wilt wonen. Hier zult
u volledige privacy ervaren en is het werkelijk een
genot om van prachtige flora en fauna te genieten.
Actief ontspannen kan op de eigen tennisbaan.
Bouwjaar: ca. 1910 | Woonoppervlakte: 179 m²|
Perceeloppervlakte: 10.000 m² | Inhoud: 703 m³ |
Bijzonderheden: mogelijkheid om extra grond bij te
kopen.

prijs op
aanvraag
Midwolde (GR), Pasop 25
De in 2004 verbouwde vrijstaande woonboerderij
heeft een landelijke ligging in het coulissen
landschap van het Westerkwartier. Het bijzondere
van deze woonboerderij is dat het eventueel geschikt
is voor dubbele bewoning. Tevens is het voorhuis
uitstekend geschikt voor bijvoorbeeld een Bed &
Breakfast of praktijk aan huis.
Bouwjaar: 1929 | Woonoppervlakte: 345 m²|
Perceeloppervlakte: 5.000m² | Inhoud: 1.221 m³
| Berging/garage: 280 m² | Bijzonderheden:
mogelijkheid van het kopen van 4 hectare extra land.

€ 669.000,- k.k.
Rhee (DR), Asserstraat 203
De
royale,
gemoderniseerde
woonboerderij
“Droonessa” is landelijk gelegen in de buurtschap
Rhee, maar toch heel dichtbij de bruisende stad
Assen. Al ruim 18 jaar weten ooievaars “Droonessa”
te vinden en brengen hier hun jongen in één van
de vijf ooievaarsnesten groot. In en om het huis
is met oog voor elk detail deze woonboerderij
opgewaardeerd tot het wooncomfort van heden ten
dagen.
Bouwjaar: 1910 | Woonoppervlakte: 306 m² |
Perceeloppervlakte: 4.447 m² | Inhoud: 2.041 m³
| Berging/garage: 120 m² | Bijzonderheden: Er is
mogelijkheid om volledig gelijkvloers te gaan wonen.

€ 875.000,- k.k.
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Aanbod Lamberink Makelaars & Adviseurs

Houtigehage (FR), DS. Visscherwei 103
Een unieke combinatie waarbij geheel vrij wonen
met alle ruimte voor werk en hobby gecombineerd
zijn. Van alle gemakken voorzien, comfort en een
heerlijk ruim huis. Het terrein is volledig ingericht
voor het houden van paarden met o.a. 5 boxen,
wasplaats met solarium, gedraineerde rijbak en een
stapmolen.
Bouwjaar: 1985 | Woonoppervlakte: 151 m² |
Perceeloppervlakte: 8.175 m² | Inhoud 590 m³ |
Berging/garage: 163 m² | Bijzonderheden: Perfecte
locatie voor paardenliefhebbers.

€ 600.000,- k.k.
Stedum (GR), Lellensterweg 30
Het is hier fraai landelijk wonen met kilometers
vrij uitzicht over het Groninger landschap.
Dit gemoderniseerde en sfeervol vrijstaande
woonhuis staat op een ruime perceel en biedt volop
woonruimte en een heerlijke zonnige tuin met een
fijne overkapping.
Bouwjaar: 1920 | Woonoppervlakte: 160 m²|
Perceeloppervlakte: 1.520 m² | Inhoud: 580 m³ |
Berging/garage: 64 m² | Bijzonderheden: landelijk
wonen met alle voorzieningen in de nabije omgeving.

€ 269.000,- k.k.
Tiendeveen (DR), Kremboong 2a
Droomt u van vrijheid, ruimte en expansie
mogelijkheden? Dat vindt u hier in dit bijzonder
solide, royaal bemeten en kwalitatief hoogwaardig
afgewerkte landhuis met vrijstaande schuur
op een kavel van ruim 1 ha groot. Er is rondom
een natuurlijke vijver en veel ruimte voor
extra terrassen, fruitbomen, dieren of andere
manieren om van het buitenleven te genieten.
Bouwjaar: 2017 | Woonoppervlakte: 340 m²|
Perceeloppervlakte: 10.621 m² | Inhoud: 1.564 m³
| Berging/garage: 126 m² | Bijzonderheden:
mogelijkheid tot bijvoorbeeld dubbele bewoning,
wonen & werken of een B&B.

€ 998.000,- k.k.

Noord-Nederland
ROELOF

BERG

MAKELAARDIJ

Aanbod Roelof Berg Makelaardij

Thuis in het landelijk gebied!
Roelof Berg Makelaardij is een full service NVM-makelaarskantoor in
de prachtige regio Zuidwest Drenthe.
Ons kantoor is sinds 2004 gevestigd in het historische centrum van
Diever. Als NVM-makelaarskantoor investeren we continue in de
ontwikkeling en bijscholing van onze medewerkers. Zo blijven we altijd
op de hoogte van actuele ontwikkelingen in het vak. Uiteraard wonen
onze medewerkers zelf ook heel graag in de regio, zodat we zelf weten
waar wat te beleven is en bovenop de markt zitten.

Roelof Berg Makelaardij
0521-571126 | Kruisstraat 10a in Diever | info@roelofberg.nl | www.roelofberg.nl

Wij hopen je voor een nadere kennismaking te mogen begroeten!

Dwingeloo (DR), Boterveen 6
Werkelijk schitterend gelegen in het landelijke gebied
van Dwingeloo, te midden van de stilte, op nog geen
4 kilometer van de Brink van Dwingeloo, rietgedekte,
rond 2000 zeer ingrijpend gemoderniseerde,
vrijstaande woonboerderij met luxueuze, in 2000
volledig gerealiseerde, vrijstaande schuur met
bovenverdieping en bergzolder met uitstekende
mogelijkheden voor mantelzorg, kantoor aan huis
e.d..
Bouwjaar: 1880 | Wonen: ca. 181 m² | Perceel:
ca. 3.807 m² | Vrijstaande schuur: ca. 50 m² |
Slaapkamers: 4 | Bijzonderheden: Traditioneel pothok

VERKOCHT
Koekange (DR), Ruinerweg 39
Op een fantastische plek in het landelijk gebied ligt
deze karakteristieke en sfeervolle woonboerderij
met ruime vrijstaande garage, berging en
zwembad. Het geheel gelegen in een fraaie, onder
architectuur aangelegde landschappelijke tuin met
glooiend gazon, grote vijverpartij met loopbrug en
gevarieerde natuurlijke begroeiing met looppaden
en verrassende doorkijkjes naar de landelijke
omgeving. Een perfecte plek om in volstrekte
privacy en zich in een eigen park wanend, geheel tot
jezelf te komen.
Bouwjaar: 1987 | Wonen: ca. 174 m² | Perceel:
16.819 m² | Vrijstaande garage: 47 m² |
Slaapkamers: 4 | Bijzonderheden: zwembad

VERKOCHT
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Aanbod Roelof Berg Makelaardij

Diever
(DR), Straat
Kalteren
Plaats (PR),
0, 23
Werkelijk bijzonder, midden in de landerijen op
unieke locatie staat deze schitterende rietgedekte
woonboerderij met diverse bijgebouwen omgeven
door een fraai aangelegde tuin met diverse
terrassen. Het geheel is gelegen aan een rustige
weg in een landelijke omgeving met veel weilanden,
boswallen en natuurgebieden. Ideaal voor rust- en
ruimtezoekers alsmede voor ondernemende mensen
die meer willen dan alleen wonen.
Het gezellige brinkdorp Diever ligt op ca. 2 kilometer
en biedt uitgebreide voorzieningen op sociaal- en
winkelgebied. Nationaal park het “Drents Friese
Wold” ligt op korte afstand en biedt unieke uitrij,
fiets en wandel mogelijkheden.
De sfeervolle boerderij kenmerkt zich door veel licht
en ruimte en biedt u het gehele woonprogramma op
de begane grond. Het terrein is toegankelijk middels
een automatische toegangspoort en oprijlaan. Rond
de woning is voldoende parkeergelegenheid
De gekoppelde aanbouw beschikt tevens over alle
volledige woonvoorzieningen. Deze sfeervolle
ruimte is momenteel in gebruik als kantoor, atelier
en gastenverblijf maar is ook bij uitstek geschikt
als woonruimte voor bijvoorbeeld mantelzorg en/of
B&B.
De voorzieningen als rijbaan en paddocks zijn
professioneel aangelegd en voorzien van eb/vloed
systeem.
Gelegen op een perceel van ruim 3 hectare
grond. Hier is eventueel meer grond bij te kopen.

€ 1.400.000,k.k.
€

Bouwjaar: 1959
Wonen: ca. 358 m²
Perceel: ca. 30.000 m²
Slaapkamers: 4
Paardenstallen: 4
boxen van 14 m²
Bijzonderheden:
2 paddocks en 1 rijbak

tekst

Noord-Nederland
Aanbod Roelof Berg Makelaardij

Wapserveen (DR), Bovenweg 1
Op een zeer fraaie en rustige locatie in het landelijk
gebied nabij Havelte ligt dit unieke, in 2009
gebouwde, landhuis met vrijstaande dubbele garage
en vrijstaande berging/hobbyruimte met overdekt
terras. Hier is het genieten van een zeer bijzondere
woning op een zeer ruime kavel met volstrekte
privacy. De woning is geheel en optimaal geïsoleerd.
Vanaf de openbare weg heeft men toegang via een
riante oprijlaan met openslaand siersmeedijzeren
toegangshekwerk naar de woning en garage. De
tuin is keurig aangelegd met natuurlijke vijver aan
de zuidzijde en aan de noordzijde een open gedeelte
met bos.

€ 1.350.000,- k.k.

De garage is geheel bezolderd en geheel geïsoleerd
en dan ook bij uitstek geschikt voor alternatieve
aanwending
als
kantoorruimte,
atelier,
praktijkruimte etc.
Het
brinkdorp
Havelte
biedt
uitgebreide
voorzieningen op winkel, horeca en sociaal gebied.
Het geheel is uitstekend bereikbaar vanuit het
westen van het land via goede snelwegverbinding
via de A28. De fraaie en gezellige oude vestingstad
Steenwijk, met uitgebreide voorzieningen en
NS-station, is op geringe afstand gelegen.
Prachtige natuurgebieden die samen het Oosteren Westerzand vormen, met o.a. de bekende
Hunebedden van Havelte liggen naast de deur en
zijn rechtstreeks te voet bereikbaar vanaf de woning,
een bijzonder gebeid om te verkennen door middel
van uitgebreide wandel en fietsmogelijkheden.
Daarnaast liggen Nationaal Park Drents Friese Wold,
Nationaal Park het Dwingelderveld en Landgoed De
Eese in de directe omgeving.

Bouwjaar: 2009 |
Wonen: ca. 305 m² |
Perceel: ca. 16.360 m²|
Vrijstaande schuren:
2 | Slaapkamers: 5
| Bijzonderheden:
Woning is voorzien van
alarminstallatie
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Aanbod Euverman & Nuyts en Berends Naafs
Met vestigingen in Borne, Enschede, Goor, Hengelo en
Haaksbergen is een uitstekende spreiding over het werkgebied
Twente gegarandeerd.
Onze naam is niet voor
niets: Euverman & Nuyts
makelaars in Twente!
Binnen dit werkgebied beschikken
wij over een uitgebreid
relatienetwerk en leggen wij
een betrokken en persoonlijke

Euverman & Nuyts en Berends Naafs

werkwijze aan de dag. Wat u ook
zoekt op gebied van bestaande

Borne | Enschede | Haaksbergen | Hengelo | Goor

woningen en/of nieuwbouw, wij

haaksbergen@euvermannuyts.nl | www.euvermannuyts.nl

staan graag voor u klaar.

Haaksbergen (OV), Sonderenstraat 75
Op een fantastische plek, in een schitterend
landschap, staat dit vrijstaande, onder architectuur
gebouwde droomhuis. Een dergelijke riante villa op
een perceel van 4.890 m², met een prachtige tuin
op het zuiden en een unieke ligging in Haaksbergen,
komt zelden te koop. Het centrum van Haaksbergen
ligt om de hoek. Daarom de perfecte uitvalsbasis
voor het hele gezin, waar genieten van de natuur,
het zwembad en jacuzzi, de buitenkeuken, de royale
boomhut en de privacy centraal staan.
Bouwjaar: 2003 | Perceel: 4.890 m² | Inhoud:
1211 m³ | Woonoppervlak: 294 m² | Verwarming:
gasgestookte combi-ketel met vloerverwarming |
Luxe afwerking met o.a. marmeren vloer en vele
andere luxe voorzieningen, zoals zonwering, rolluiken

€ 1.475.000,- k.k.

Losser (OV), Enschedesestraat 121
U wilt:
• Buitenaf wonen op een kavel van 4.740 m²?
• Een vrij uitzicht? Met het risico van een ree in de
tuin?
• De voorzieningen van zowel Losser als Enschede
dichtbij hebben?
• Wonen in een goed onderhouden en degelijk
gebouwd landhuis met rieten kap?
• Een dubbele verwarmde garage in het souterrain?
• Een inpandig zwembad met douche- en
stoomruimte?
• Een vrijstaande bar/kantoor-/ praktijkruimte, in
spouw gebouwd, met rieten kap? Eventueel ook te
gebruiken als gastenverblijf met eigen sanitair.
Neem dan contact op met ons kantoor voor het
maken van een afspraak!

Prijs op aanvraag

Oost-Nederland
Aanbod Van Zeeburg, Luimes & Lebbink Makelaars
We werken vanuit Vorden, Hengelo Gld en Zelhem, en kennen de markt in de Achterhoek als
geen ander. We beschikken over een portefeuille met prachtige woonobjecten. Daarnaast

Welkom in de
Achterhoek.

begeleiden we opdrachtgevers in hun zoektocht naar hun toekomstige woning. Met andere
woorden; we hebben de woning
voor u of we zoeken hem. Heeft u

Wilt u ongestoord wonen in een

een woning in het buitengebied

prachtige omgeving, dan bent u

en u heeft verkoopplannen dan

bij de makelaars van Van Zeeburg

kunt u ons altijd benaderen wat we

Luimes & Lebbink aan het juiste

voor u kunnen betekenen. Dit alles

adres.

natuurlijk geheel vrijblijvend.

Van Zeeburg, Luimes & Lebbink Makelaars
Hengelo GLD
Vorden

info@demakelaarsvanbronckhorst.nl

Zelhem

www.demakelaarsvanbronckhorst.nl

Doetinchem (GLD), Stadsheidelaan 21
Als u een plek zoekt om heerlijk tot rust te komen met
de Slangenburgse bossen in de buurt, Doetinchem
binnen handbereik en waar ook plek is voor een
kantoor- c.q. praktijkruimte aan huis, dan is deze
in 1992 onder architectuur ver- en uitgebouwde
fraaie woonboerderij, omgeven door een prachtige
aangelegde tuin met diverse terrassen en mooie
vijverpartij, mogelijk iets voor u!
Bouwjaar: 1916 | Woonoppervlakte: 244 m² |
Inhoud: 984 m³ | Perceelsoppervlakte: 2285 m²

€ 795.000,- k.k.
Zieuwent (GLD), Kunnerij 4-4a
Dubbele woning met twee verblijfsobjecten. Dat
biedt kansen. Ben je samen met je ouders of samen
met je kind(eren) of een kennis op zoek is naar een
woning in het buitengebied dan is deze vrijstaande
woning aan de Kunnerij 4-4a in Zieuwent een
absolute aanrader.
De woning is gesplitst in 2 nagenoeg identieke
verblijfsobjecten met ieder ca. 550 m³ inhoud. Aan de
entreezijde van de woning is een grote gezamenlijke
oprit met voldoende parkeergelegenheid en een
garage met ruimte voor 3 auto’s. Rondom de woning
ligt een fraaie siertuin met schuurtjes en een kas.
Bouwjaar: 1939 | Woonoppervlakte: 282 m² |
Inhoud: 1130 m³ | Perceelsoppervlakte: 2600 m²

€ 695.000,- k.k.
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Aanbod WILHELM makelaars

Expert op het gebied van landelijk wonen
Met specialistische kennis omtrent onroerend goed in landelijk gelegen
gebieden staat WILHELM makelaars bekend als een betrouwbare
kennispartner voor Buitenstate woningen. Eigenaren Jeanette
Wilhelm (juriste) en Maurijn van den Berg
(vastgoedspecialist) zijn beiden liefhebbers
van het buitenleven en paarden. Dit maakt
WILHELM makelaars eveneens dé makelaar voor
paardenliefhebbers.

Wilt u meer weten?
Bel of mail ons voor een vrijblijvende afspraak.

WILHELM makelaars

Molenstraat 105-107 | 6712 CT Ede | 0318- 612300
info@wilhelm-ede.nl | www.wilhelm-ede.nl

Ede (GLD), Groot Ginkelseweg 5
Wonen op één van de uniekste locaties in Nederland!
Midden in de natuur gelegen aan de Ginkelse Heide
en Nationaal Park De Hoge Veluwe staat dit rietgedekt
landhuis met een natuurtuin van maar liefst 1,1
hectare. In 2007 is het pand volledig verbouwd tot
een markant landhuis met modern wooncomfort
waar je volop kunt genieten van de eindeloze rust en
de natuur in de wijde omgeving.
Bouwjaar: 1915 | Inhoud: 955 m³ | Woonoppervlakte:
191 m² | Gebouw gebonden buitenruimte: 41 m²
| Externe bergruimte: 38 m² | Perceeloppervlakte:
11.725 m²

€ 1.850.000,- k.k.
Ederveen (GLD), Meikade 75
Dit prachtige vrijstaande woonhuis is heerlijk rustig
gesitueerd tussen de landerijen. De woning is in 2002
en 2009 grondig gerenoveerd en beschikt in totaal
over 4 slaapkamers en maar liefst 3 badkamers. In
2007 is de aanbouw volledig opnieuw opgebouwd,
hierin bevinden zich 2 slaapkamers met ieder een
eigen badkamer, een zeer royale eetkamer/living
met sfeervolle houtkachel en keuken.
Bouwjaar: 1902 |Inhoud: 1.198 m³ |
Woonoppervlakte: 261 m² | Gebouw gebonden
buitenruimte: 16 m² | Externe bergruimte: 26 m² |
Perceeloppervlakte: 3.500 m²

€ 995.000,- k.k.

Oost-Nederland
Aanbod WILHELM makelaars

Lunteren (GLD), Lage Veldweg 18a
Bent u op zoek naar privacy, rust en natuur?
Deze kenmerken biedt dit unieke VRIJSTAANDE
WOONHUIS met maar liefst ca. 2.4 hectare
grond! Het geheel is de afgelopen jaren door een
paardenliefhebber pur sang verbouwd tot een
“droomwereld” voor mens en paard. O.a. 10 nieuwe
stallen (gedeeltelijk met uitloop mogelijkheid),
cursusruimte, ‘Agterberg’ rijbak en paddock paradise
met zwempoel. Door de aanwezigheid van 4 recreatie
chalets, 16 paardenstallen en recreatiebestemming
biedt het perceel veel mogelijkheden.
Bouwjaar: 2003 |Inhoud: 385 m³ | Woonoppervlakte:
122 m² | Gebouw gebonden buitenruimte: 23
|Externe bergruimte: 327 | Perceeloppervlakte:
23.772 m²

€ 1.150.000,- k.k.

Ede (GLD), Zonneoordlaan 19
Schitterend gelegen aan de Edese bossen staat dit
vrijstaand woonhuis met een vrijstaande garage
en tuinhuis. Met een perceeloppervlakte van maar
liefst 25.807 m² geniet u volop van de privacy,
rust en ruimte. Om de hoek bevindt zich de Groot
Ginkelse Heide met mooie wandel- en fietsroutes en
ruiterpaden waar u prachtige ritten kunt maken.
Bouwjaar: 1928 | Inhoud: 660 m³ |
Woonoppervlakte: 140 m² | Gebouw gebonden
buitenruimte: 20 m² | Externe bergruimte: 24 m² |
Perceeloppervlakte: 25.807 m²

Verkocht
Chaam (NB), Rettestraat 1
Op een schitterende locatie, midden in de natuur,
staat deze moderne én luxe in 2018 gerealiseerde
villa welke is voorzien van alle relevante faciliteiten
voor de paardenliefhebber. Resideren zoals menig
paardenliefhebber het voor ogen heeft in alle rust
en vrijheid. Directe uitrijmogelijkheden in de nabije
omgeving om de prachtige natuur van Chaam te
verkennen! Deze hoogwaardig afgewerkte villa biedt
uitgelezen kans om royaal wonen met werken/hobby
te combineren.
Bouwjaar: 2018 | Inhoud: 713 m³ | Woonoppervlakte:
186 m² | Gebouw gebonden buitenruimte: 1 m²
Externe bergruimte: 447 m² | Perceeloppervlakte:
28.800 m²

Aangekocht
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KANT-EN-KLAAR HAGEN: privacy binnen één dag!
De aanschaf van een QuickHedge kant-en-klaar haag begint bij u, en bij de ontwerper van uw tuin
of bedrijfstuin. Of bij de hovenier die uw tuin of bedrijfstuin ontwerpt en aanlegt. Als u kiest voor
één van onze weelderige groene hagen, in plaats van een erfafscheiding van steen, hout of hekwerk,
bent u al dichtbij maximale privacy binnen één dag. Want zo snel staat een QuickHedge kant-enklaar haag. Binnen één dag!

08:00

12:00

16:00

20:00

Sleuf graven

Haag planten

Bewateren

Genieten

Als de voorbereidingen voor het project klaar zijn, wordt uw haag op de afgesproken dag geleverd.
Al wat uw hovenier hoeft te doen is een sleuf graven, en de kant-en-klaar hagen aanplanten. Voor

Meer dan 25 soorten hagen!

u het weet zit u, heerlijk uit het zicht achter uw prachtige haag te genieten van uw privacy. En van
de ronduit schitterende kwaliteit van uw nieuwe haag.
Bekijk de verkooppunten
in uw regio op:
Advertorial

www.quickhedge.com

Zuid-Nederland
Aanbod Makelaardij Twan Poels

NVM Makelaardij Twan Poels, specialist in landelijk
wonen, al bijna 20 jaar actief in Noord-Oost Brabant en
Noord-Limburg.
Een makelaardij waar de klant

Bezit u een vrijstaande woning en

voorop staat en er goed naar uw

wilt u deze verkopen of bent u op

wensen en eisen geluisterd wordt.

zoek naar een landelijke woning?

De drie Register Makelaars Twan

Kijk dan eens op www.buitenstate.nl

Poels, Erwin Kersten en Femke

en neem contact met ons op. Twan,

Vendel weten als geen ander wat er

Erwin en Femke denken graag met

speelt op het gebied van landelijk

u mee.

wonen. Makelaardij Twan Poels

Femke Vendel, Erwin Kersten en Twan Poels

is aangesloten bij Buitenstate

Makelaardij Twan Poels

info@twanpoels.nl

makelaars.

Gennep | Cuijk

www.twanpoels.nl

Bergen (L), Keulerstraat 71
Aan de rand van Nationaal Park “De Maasduinen”
ligt dit comfortabele en luxe afgewerkt vrijstaande
landhuis met een buitenzwembad (8 x 4 meter) en een
badhuis. Het landhuis is gesitueerd op een perceel
van maar liefst 1.487 m², met rondom een fraai
aangelegde tuin welke optimale privacy biedt. In het
nabij gelegen Nationaal Park “De Maasduinen” zijn
volop fiets- en wandelroutes aanwezig. Nijmegen en
Venlo liggen op ca. 30 autominuten.
Perceelgrootte: 1.487 m² | Inhoud ca. 1.015 m³ |
Woonopp. ca. 225 m²
Bouwjaar: ca. 1974 | Bijzonderheden: In een bosrijke
omgeving gelegen riant luxe afgewerkt vrijstaand
woonhuis.

€ 795.000,- k.k.

Cuijk (NB), Beerseweg 51
Deze in 2003 nieuw gebouwde woonboerderij,
met vrijstaande garage, dierenverblijf en twee
appartementen, verkeert in uitstekende staat van
onderhoud en heeft een hoog afwerkingsniveau en
wooncomfort. Doordat er een vrijstaande garage
met compleet gastenverblijf aanwezig is en gezien
de indeling en grootte van de woonboerderij behoort
dubbele bewoning of een combinatie van wonen en
werken aan huis tot de mogelijkheden.
Perceelgrootte: 6.668 m² | Inhoud ca. 1.438 m³ |
Woonopp. ca. 404 m² | Bouwjaar ca. 2003
Bijzonderheden: Het gehele perceel is omheind,
voorzien van een aantal elektrisch bedienbare
toegangspoorten en de parkachtige sfeervolle tuin
biedt rust en ruimte.

€ 1.495.000,- k.k.
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Aanbod Makelaardij Twan Poels

Cuijk (NB), Den Oeiep 9
Deze levensloopbestendige woning met vrijstaande
garage is op een riant perceel gelegen en biedt
ruimte en vrijheid, doch op korte afstand zijn diverse
voorzieningen, zoals het NS-station, winkels en
verschillende uitvalswegen (A73) gelegen. De
aangelegde achtertuin biedt optimale privacy, ligt
op het zuiden en beschikt over een royaal terras,
tuinhuisjes en een tuinkas.
Perceelgrootte: 1.145 m² | Inhoud ca. 553 m³ |
Woonopp. ca. 134 m²
Bouwjaar: ca. 1965 | Bijzonderheden: Zeer
fraai gelegen, op een ruim perceel, nabij alle
voorzieningen.

€ 595.000,- k.k.

Haps (NB), Kalkhofseweg 53
Gelegen in het buitengebied vindt u deze bijzonder
sfeervolle, grotendeels rietgedekte, verbouwde
woonboerderij. Gelegen op een parkachtig perceel
met veel ruimte voor het houden van hobbymatig
kleinvee en optimale privacy door de doorlopende
groenwal die bijna volledig om het geheel is
aangelegd. Alles is in het werk gesteld om de
authenticiteit van het object te waarborgen en te
herstellen in de oude glorie.
Perceelgrootte: 9.810 m² | Inhoud ca. 1.180 m³ |
Woonopp. ca. 291 m²
Bouwjaar: ca. 1900 | Bijzonderheden: De ideale
locatie voor het hobbymatig houden van paarden en/
of kleinvee.

€ 795.000,- k.k.

Haps (NB), St. Hubertseweg 6
Zeer sfeervolle en goed onderhouden, rietgedekte
woonboerderij gelegen in de dorpskern van
Haps. Deze bijzondere woonboerderij ligt op
een perceel van maar liefst 1.281 m² nabij het
buitengebied met sport- en wandelmogelijkheden.
De prachtig aangelegde tuin heeft een zwembad
en zowel zonnige als schaduwrijke terrassen. De
woonboerderij biedt een uitstekende mogelijkheid
voor een thuiswerkplek/huisgebonden beroep of het
runnen van een B&B.
Perceelgrootte: 1.281 m² | Inhoud ca. 1.180 m³ |
Woonopp. ca. 290 m²
Bouwjaar ca. 1923 | Bijzonderheden: Veel authentieke
elementen zijn bewaard gebleven. Goed lopende B&B
Casa Gusto.

€ 639.000,- k.k.

Zuid-Nederland
Aanbod Makelaardij Twan Poels

Heijen (L), Brugfortstraat 2
Op een perceel van maar liefst 13.706 m² ligt deze
karakteristieke en ruim bemeten vrijstaande
woonboerderij met schuur, vrijstaande dubbele
garage, gastenverblijf en een overkapping. Gezien
de indeling is de woonboerderij voor meerdere
doeleinden geschikt o.a. voor kantoor en/ of praktijk
aan huis. Nationaal park “De Maasduinen” met
volop fiets- en wandelroutes ligt op enkele minuten
fietsafstand. De woning is voorzien van dak-,
spouwisolatie en dubbel glas.
Perceelgrootte: 13.706 m² | Inhoud ca. 1.185 m³ |
Woonopp. ca. 235 m²
Bouwjaar: ca. 1922| Bijzonderheden: Landelijke
ligging met uitzicht over de landerijen.

€ 569.000,- k.k.

Maashees (NB), Monseigneur Geurtsstraat 23
Royale, karakteristieke en zeer fraaie jaren 30 villa
met aanbouw, vrijstaande garage, carport, berging
en een riante tuin met verrassend veel privacy. De
woning is gunstig gelegen op een uitstekende locatie
in het hart van het dorp. Deze woning is uitstekend
onderhouden en al grotendeels gemoderniseerd,
waarbij vele authentieke elementen bewaard zijn
gebleven. Het naastgelegen bouwkavel van ca.
886 m² is te koop voor € 199.000,- v.o.n.
Perceelgrootte: 1.778 m² | Inhoud ca. 900 m³ |
Woonopp. ca. 242 m²
Bouwjaar: ca. 1937 | Bijzonderheden: Royale jaren 30
villa, goede ontsluiting via A73.

€ 569.000,- k.k.

Mill (NB), Arubaweg 16
Een prachtige ruime bungalow, waar WONEN &
WERKEN door het grote woonoppervlakte (ca.
461 m²) gecombineerd kan worden door 3 separate
ingangen naar het woonhuis, het kantoor en
praktijkruimte. Elk deel kent zijn eigen terras
in de bosrijke tuin, welke grenst aan het mooie
natuurgebied “Molenheide”. Ook bewoning met
meerdere generaties biedt vele mogelijkheden
met eigen privacy. De straat kent voornamelijk
bestemmingsverkeer.
Perceelgrootte: 7.710 m² | Inhoud ca. 1.875 m³ |
Woonopp. ca. 461 m²
Bouwjaar: ca. 1970 | Bijzonderheden: Luxe
afgewerkte levensloopbestendige bungalow.

€ 895.000,- k.k.
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Aanbod Makelaardij Twan Poels

Mill (NB), Beerseweg ong
Uw eigen droomhuis bouwen? Deze ruime bouwkavel
biedt u de mogelijkheid! Met een bouwvolume van
maximaal 1.500 m³ (of groter o.g.v. afwijkende
regels bestemmingsplan) kan de woning ook
geschikt worden gemaakt voor een beroep aan
huis. Gelegen op een prachtige woonlocatie nabij
de dagelijkse voorzieningen, recreatieplassen,
landgoed “Tongelaar”, “De Molenheidse bossen”en
op korte afstand van de A73, richting NijmegenVenlo.
Perceelgrootte: 1.720 m² | Bijzonderheden: Eén
zijde van het perceel biedt uitzicht op een open
bebouwingsstructuur van woningen en de andere
zijde op een open agrarisch en landelijk gebied.

€ 289.000,- v.o.n.

Mill (NB), Vorleweg 59
Via een fraaie oprijlaan bereikt u dit schitterend
gelegen, op een royaal perceel van maar liefst
5.770 m², statig en robuust landhuis met o.a. een
tennisbaan en verwarmd buitenzwembad. Dit alles
is omgeven door een parkachtig aangelegde tuin. De
combinatie van het wonen en werken op deze fraaie
locatie, behoort absoluut tot de mogelijkheden.
Bij het (verwarmde) buitenbad (6x12) behoort
een vrijstaand houten poolhouse met voldoende
opbergmogelijkheden.
Perceelgrootte: 5.770 m² | Inhoud ca. 1.183 m³ |
Woonopp. ca. 310 m²
Bouwjaar: ca. 1976 | Bijzonderheden: Royaal perceel
met buitenzwembad in bosrijke en landelijke
woonomgeving.

€ 948.500,- k.k.

Milsbeek (L), Heiveld 40
Op een perceel van maar liefst 4.543 m² en op
loopafstand van de natuurgebieden de “Sint
Jansberg”, “Het Reichswald” en recreatieplas
“De Siep”, ligt dit keurig onderhouden vrijstaand
woonhuis met inpandige garage, aangebouwde
tuinkamer, overkapping, tuinhuis en berging. Het
perceel met privé bos biedt door de vrije ligging
optimale privacy (geen achterburen). De stad
Nijmegen is in ca. 20 autominuten bereikbaar.
Perceelgrootte: 4.543 m² | Inhoud ca. 609 m³ |
Woonopp. ca. 131 m²
Bouwjaar: ca. 1985 | Bijzonderheden: Landelijke en
bosrijke woonomgeving.

€ 498.000,- k.k.

Zuid-Nederland
Aanbod Makelaardij Twan Poels

Milsbeek (L), Heiveld 67
Op een perceel van maar liefst 1.045 m², in een
mooie woonomgeving nabij recreatieplas “De
Mookerplas”, Natuurgebied de “Sint Jansberg” en
“Het Reichswald”, ligt dit riant vrijstaand woonhuis
met carport en een complete aangelegde siertuin
met terrassen en een tuinhuis. Door de indeling van
het woonhuis en de grootte van het perceel, biedt
het een optimaal woon- en leefcomfort.
Perceelgrootte: 1.045 m² | Inhoud ca. 776 m³ |
Woonopp. ca. 190 m²
Bouwjaar: ca. 1984 | Bijzonderheden: Landelijke en
bosrijke woonomgeving.

€ 719.000,- k.k.
Oostrum (L), Mgr. Hanssenstraat 46
In de kern van Oostrum, nabij Venray gelegen
vrijstaande woning met inpandige garage en een
zonnige achtertuin op het zuidwesten. De woning
is geheel onderkelderd en met een extra slaap- of
werkkamer op de begane grond en maar liefst 4
slaapkamers op de 1e verdieping is deze woning
geschikt voor meerdere doelgroepen. De A73 en het
NS-station zijn binnen enkele minuten bereikbaar.
Perceelgrootte: 1.106 m² | Inhoud ca. 1.048 m³ |
Woonopp. ca. 175 m²
Bouwjaar: ca. 1975 | Bijzonderheden: Royaal en
privacybiedend perceel.

€ 449.000,- k.k.
Rijkevoort-De Walsert (NB), Papenvoortsedijk 2
Ruime en karakteristieke gezins-(bedrijfs)woning
van ca. 750 m³, met een uniek multifunctioneel
bedrijfspand van ca. 325 m² (voormalig café met
feestzaal). Gelegen aan een doorgaande weg, in het
buitengebied, op een royaal perceel van 4.662 m².
Zeer geschikt voor diverse doeleinden en na
overleg en toestemming van de gemeente, met vele
gebruiksmogelijkheden.
Perceelgrootte: 4.662 m² | Inhoud totaal ca.
2.926 m³ | Woonopp. ca. 362 m²
Bouwjaar: ca. 1900 | Bijzonderheden: Unieke woon-/
werklocatie met vele gebruiksmogelijkheden.

€ 650.000,- k.k.
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Aanbod Bernheze Makelaars
PASSIE VOOR LANDELIJK WONEN
Onze jarenlange ervaring en passie voor landelijk wonen
gecombineerd met de kennis van wet- en regelgeving in het
buitengebied zorgen ervoor dat wij uw landelijk gelegen object
succesvol kunnen verkopen. Of u nu overweegt uw monumentaal
pand of woonboerderij (met paardenstallen) te verkopen,
onze gecertificeerde makelaars gaan voor u aan de slag. Actief,
betrokken en deskundig; daar staat ons kantoor al 25 jaar voor.

Persoonlijk kennis maken?
Bel ons kantoor voor het maken van een vrijblijvende afspraak.
We vertellen u graag over onze succesvolle aanpak.

Bernheze Makelaars

Exclusieve updates voor volgers op:

0413-243818 | www.bernheze.nl



  

Appeltern (GLD), Walstraat 2
Riant vrijstaand rietgedekt landhuis met dubbele
garage, landelijk gelegen aan de Nieuwe Wetering.
Wanneer u dit prachtige en exclusieve object betreedt
voelt u het meteen, dit is de ideale mix van rust en
ruimte, hier kunt u zich thuis voelen en ervaart u het
“buiten wonen” gevoel pur sang. De woning is door
de jaren heen perfect gemoderniseerd, maar toch
zijn alle karakteristieke details bewaard gebleven!
Bouwjaar: 1885 | Woonoppverlakte: 312 m² |
Inhoud: 1.100 m³ | Perceelsoppervlakte: 3.675 m² |
Bijzonderheden: landelijke ligging, unieke locatie aan
het water, meerdere gebruiksfuncties mogelijk, rieten
dak heeft in 2020 groot onderhoud gehad

€ 995.000,- k.k.

Beugen (NB), Lange Heggen 50
Aan de rand van bedrijvenpark Sterckwijck en het
dorp Beugen gelegen vrijstaande villa met separate
garage en vrijstaande kantoorvilla. Unieke locatie
om wonen en werken te combineren op een prachtig
perceel! De woning en het kantoorpand hebben elk
hun eigen oprit met parkeerplaatsen. Bent u op zoek
naar vrijstaand wonen en werken met ruimte, luxe
en vrijheid, kom dan zeker kijken!
Bouwjaar: 2012 | Woonoppervlakte: 230 m² |
Perceeloppervlakte: 1.725 m² | Inhoud: 1.050 m³
| Bijzonderheden: unieke locatie, woonwerkcombinatie

€ 945.000,- k.k.

Zuid-Nederland
Aanbod Bernheze Makelaars

Heel (L), Rijksweg 1
Op een prachtige landelijke locatie in het Limburgse
land vindt u deze karakteristieke complete hippische
accommodatie. Het geheel ligt op een royaal
perceel van ruim 4 hectare en beschikt over een
fraai woonhuis, inpandig appartement, een totaal
van 34 paardenboxen, een rijhal (20 x 60m), een
buitenpiste (70 x 70m), een overdekte longeercirkel,
outdoor longeercirkel, een overdekte stapmolen, en
meerdere weides. Een droom voor de particuliere
paardenliefhebber of hippische professional!
Perceeloppervlakte: 40.250 m² | Bijzonderheden:
landelijke ligging, ruim 4 hectare, eb- en vloed
bodems

€ 799.000,- k.k.

Heesch (NB), Kortdreef 1
Riante villa met vrijstaand bijgebouw gelegen aan
de rand van Heesch! Dit unieke object mag met
zekerheid een echte blikvanger genoemd worden.
Het bijzondere aan deze villa is dat u het gevoel van
landelijk wonen ervaart als geen ander maar toch
binnen 5 minuten in het centrum van Heesch staat
als u zou willen. Deze factoren tezamen creëren een
fantastische woonervaring.
Bouwjaar: 2015 | Woonoppervlakte: 199 m² |
Perceeloppervlakte: 4.000 m² | Inhoud: 1.000 m³
| Bijzonderheden: zeer hoog afwerkingsniveau,
beschikt over een groot aantal voorzieningen

€ 1.295.000,- k.k.
Heesch (NB), Nistelrodeseweg 7
Deze
prachtige,
riante
woonboerderij
met
praktijkruimte is hoogwaardig en luxe afgewerkt en
geeft u een unieke sfeerbeleving! De woonboerderij
ligt nabij het centrum van Heesch, een dorp dat
een gezellige dorpskern heeft en over een groot
aantal voorzieningen beschikt. De centrale ligging
van het dorp maakt dat snelwegen en steden als
‘s-Hertogenbosch en Eindhoven snel en goed
bereikbaar zijn.
Bouwjaar: 1806 | Woonoppervlakte: 326 m²
| Perceeloppervlakte: 1.070 m² | Inhoud:
1.100 m³ | Bijzonderheden: karakteristiek object,
multifunctionele bedrijfsruimte|praktijkruimte

€ 895.000,- k.k.
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Heeswijk-Dinther (NB), Dopheiweg 2
Zeer royale vrijstaande woonboerderij gelegen
op riant perceel in het landelijke buitengebied
van Heeswijk-Dinther. Deze goed onderhouden
woonboerderij met fraai aangelegde tuin is gelegen
op een prachtige locatie. De ligging van de boerderij
zorgt voor een optimale beleving met rust en ruimte
als belangrijke elementen. Toch bedraagt de afstand
tot de snelweg en stadsvoorzieningen slechts enkele
kilometers.
Bouwjaar: 1910 | Woonoppervlakte: 437 m² |
Perceeloppervlakte: 3.302 m² | Inhoud: 1.647 m³ |
Bijzonderheden: landelijke, bosrijke omgeving, vrij
uitzicht

€ 795.000,- k.k.

’s-Hertogenbosch (NB), Gravin Helenastraat 2
Riant stijlvol landhuis gelegen in een rustig dorp
aan de Maas onder de rook van ‘s-Hertogenbosch.
Uitermate fraai landhuis met stijl en karakter. Het
totale perceel meet 17.840 m² en creëert tezamen
met het landhuis een fantastische woonervaring.
Landelijk en rustig gelegen in het buurtschap
Bokhoven maar toch ook vlakbij de bruisende
binnenstad van Den Bosch en met alle faciliteiten
nabij.
Bouwjaar: 1971-1980 | Woonoppervlakte: 479 m² |
Perceeloppervlakte: 17.840 m² | Inhoud: 3.094 m³ |
Bijzonderheden: landelijk gelegen, luxueus
poolhouse, authentieke monumentale buitenmuur

€ 1.980.000,- k.k.

Schaijk (NB), Vlagstraat 6
Volledig gemoderniseerde woonboerderij met zeer
ruime vrijstaande garage. De ligging is bijzonder
gunstig, dicht tegen natuurgebied de Maashorst
aan in het buitengebied van Schaijk. Daarnaast
bestaat de mogelijkheid tot het houden van één a
twee paarden, een paardenbox is reeds aanwezig.
Kortom een kwalitatief zeer goed gerenoveerde
woonboerderij met uiteenlopende mogelijkheden
voor de toekomstig gebruiker!
Bouwjaar: 1850 | Perceeloppervlakte: 7.565 m² |
Woonoppervlakte: 423 m² | Inhoud: 1.689 m³ |
Bijzonderheden: zeer ruime vrijstaande garage en een
schuur met paardenbox

€ 1.145.000,- k.k.

Zuid-Nederland
Aanbod Bernheze Makelaars

Veghel (NB), Udenseweg 6
Stijlvolle vrijstaande villa met tuinhuis, tennisbaan,
zwembad en sauna gelegen in Veghel. Het geheel
staat op een perceel van maar liefst 8.115 m². De
ontsluiting is uitstekend, ondanks de rustige ligging
zijn de wegen N279|A50 en grote steden zoals
Eindhoven, Nijmegen en ‘s-Hertogenbosch zijn
hierdoor snel bereikbaar. In de plaats Veghel zijn alle
gewenste voorzieningen aanwezig.
Bouwjaar: 1987 | Perceeloppervlakte: 8.115 m² |
Woonoppervlakte: 316 m² | Inhoud: 1.386 m³ |
Bijzonderheden: recreatieruimte, vrijstaand
gastenverblijf, tennisbaan en buitenzwembad

€ 1.145.000,- k.k.
Vlijmen (NB), Mortelweg 4
Riante rietgedekte villa met dubbele garage,
praktijkruimte,
vrijstaand
bijgebouw
en
buitenzwembad gelegen aan de rand van Vlijmen.
Dit unieke object mag met zekerheid een echte
blikvanger genoemd worden. Deze villa beschikt
over talloze luxe opties welke het wooncomfort
maximaal versterken. Een mix van rust, ruimte,
luxe, landelijk wonen en toch met alle voordelen en
gemakken van het dorpse leven.
Bouwjaar: 2015 | Perceeloppervlakte: 2.730 m² |
Woonoppervlakte: 572 m² | Inhoud: 2.245 m³ |
Bijzonderheden: veel ruimte en luxe, vrijstaand
bijgebouw, buitenzwembad

€ 1.875.000,- k.k.

ONLANGS VERKOCHT
Wij hebben het afgelopen jaar meerdere hippische
objecten succesvol verkocht. Omvangrijke en
welbekende
hippische accommodaties als Stal
Swanenberg (Schaijk) en Manege Het Zwarte Water
(De Mortel), maar ook prachtige compacte objecten
met complete voorzieningen voor de particuliere
paardenliefhebber of kleinere professional.
Overweegt u uw hippische accommodatie te
verkopen? Of bent u op zoek naar een nieuw
object? Neem dan contact op met ons kantoor, onze
professionals helpen u graag verder!

VERKOCHT
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Aanbod Lelieveld makelaardij
Lelieveld makelaardij combineert gedegenheid met een
frisse blik. Al ruim 40 jaar zijn wij een gerenommeerde
schakel in de Brabantse vastgoedmarkt. Door te denken in
mogelijkheden, creëren we uitkomsten die anderen vaak
ontgaan.

Lelieveld makelaardij
Oisterwijk | Vught | Oirschot
info@lelieveldmakelaardij.nl
www.lelieveldmakelaardij.nl

Door ons grote klantennetwerk en partners met een A-status

De magische stedendriehoek van Den Bosch, Tilburg en

vinden we het beste resultaat voor onze opdrachtgever, bij

Eindhoven vormt primair ons werkveld. In dit gebied

advies, aankoop, verkoop of waardering van een woning of

komen country & urban samen. Het vormt de omgeving die

een vastgoedproject. Eén ding staat vast: we stellen alles in

wij kennen als geen ander. Onze karakteristieke kantoren

het werk om u alle zorgen uit handen te nemen. Vanaf het

bevinden zich binnen de stedendriehoek en zijn gelegen in

allereerste begin, tot en met een eindpunt waarbij alleen volle

Oisterwijk, Vught en Oirschot.

tevredenheid telt.

Moergestel (NB), Donkhorst 2
Landelijk
gelegen
karaktervolle,
rietgedekte
woon
boerderij (gemeentelijk monument) met
een vrijstaande “Vlaamse schuur” gelegen op
een royaal perceel. Deze woonplek is ideaal voor
natuurliefhebbers; de landelijke omgeving wordt
gekenmerkt door het groene karakter en fraaie
vrijstaande- en halfvrijstaande woonboerderijen.
Het centrum van Moergestel bevindt zich op korte
afstand. Hier treft u ook voorzieningen als scholen,
sport en recreatie. De uitvalswegen richting Tilburg,
Eindhoven en ’s-Hertogenbosch (A58) zijn snel te
bereiken.
Bouwjaar: oorspronkelijk ca. 1850; medio 1975
gerenoveerd | woonopp. woning: ca. 195 m² | inhoud
woning: ca. 702 m³ | perceelopp. : 2313 m² | inhoud
bijgebouw: ca. 491 m³ | isolatie: deels dubbel glas

€ 1.075.000,- k.k.

Moergestel (NB), Heukelomsebaan 9
Prachtige locatie met unieke kansen in een setting
die de kenmerken van een heus Landgoed heeft.
Op een prachtige locatie gelegen "petit landhuis"
te midden van groen en natuur bieden wij u dit
bijzondere “Landgoed” aan van maar liefst zo’n
6,5 hectare. Een unieke kans voor diegene die op
zoek is naar ruimte, rust en natuur in een omgeving
gekenmerkt door de Oisterwijkse bossen en vennen.
Kortom prachtig leven in een stukje natuurschoon in
Brabant.

Prijs op aanvraag

Zuid-Nederland
Aanbod Lelieveld makelaardij

Oisterwijk (NB), Graaf Bernadottelaan 7
Op eerste villastand en in de nabijheid van zowel het
bourgondische en sfeervolle centrum van Oisterwijk
alsmede de bossen en vennen, is deze villa met
klassieke architectuur en fraaie tuin gesitueerd.
Speciale kenmerken van deze villa zijn de vele
gebruiksmogelijkheden: het is een perfecte woning
voor een groot gezin maar tevens is de woning
geschikt om, voorzien van alle gebruiksgemakken,
kantoor of praktijk aan huis te houden.
De omgeving wordt gekenmerkt door vrijstaande
villa’s gelegen op ruime percelen, waardoor veel
privacy en rust geboden wordt.
De villa is gunstig gelegen nabij het centrum
met
voorzieningen
als
winkels,
scholen,
sportaccommodaties
en
openbaar
vervoer
(NS-treinstation). De uitvalswegen naar Tilburg,
‘s-Hertogenbosch (N65) en Eindhoven (A58) zijn
eenvoudig en binnen enkele minuten te bereiken
alsmede natuurgebied “De Kampina”.

€ 1.750.000,- k.k.

• Fraaie ligging aan de Graaf Bernadottelaan met
een stijlvol aangelegde tuin met veel privacy;
• De villa heeft drie slaapkamers en twee badkamers
met de mogelijkheid om een extra slaapkamer te
realiseren op de eerste verdieping;
• De keurig onderhouden villa met een hoge staat
van afwerking en gebruik van kwaliteitsmaterialen
is voorzien van een alarminstallatie,
beregeningsinstallatie voor de tuin en deels
voorzien van zonnescreens;

Bouwjaar: 2000
Woonoppervlakte: 323 m²
Perceeloppervlakte:
1.665 m²
Inhoud: 1.258 m³
Bijzonderheden:
Het object biedt veel
ruimte en mogelijkheden,
graag nodigen wij,
op afspraak, serieuze
gegadigden uit om de
ruimte en mogelijkheden
van deze villa zelf te
ervaren!
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Aanbod Lelieveld makelaardij

Schijndel (NB), Houterdsedijk 6
Uitermate charmante langgevelboerderij welke
volledig onder architectuur is verbouwd met alle
denkbare wooncomfort. Zowel het in- als exterieur
zijn met oog voor detail en geheel in stijl uitgevoerd.
De woning is alom geïsoleerd. Het perceel van 17.925
m² biedt alle privacy en rust. Een fors bijgebouw
met dubbele carport biedt ruimte voor hobby en
stalling. De woonboerderij is aan de rand van
Schijndel gelegen, nabij dorpse voorzieningen en
ontsluitingswegen in alle richtingen.
• Deze langgevelboerderij is onder architectuur
verbouwd; binnenzijde zodanig vernieuwd dat er
een woning is gebouwd in de bestaande structuur;
• De gehele woonboerderij is voorzien van luxe
sanitair en exclusief interieurwerk waardoor de
ruimtes optimaal benut zijn. De uitvoering in een
smaakvolle en tijdloze kleurstelling zorgt voor een
harmonieus en stijlvol geheel;
• Alle installaties zijn vernieuwd, waaronder
luchtverwarming, WTW installatie,
vloerverwarming parterre en badkamers,
stofzuiginstallatie en cv-installatie zowel in het
woonhuis als in het bijgebouw;
• In 2011 gerealiseerd multifunctioneel (volledig
geïsoleerd) bijgebouw met vliering en dubbele
carport;
• Het geheel is verder met duurzame materialen
afgewerkt en verkeert in uitstekende staat van
onderhoud.

Prijs op aanvraag

Bouwjaar: 1906
Woonoppervlakte: ca. 345 m²,
bijgebouw: ca. 62 m²
Perceeloppervlakte: 17.925 m²
Inhoud: ca. 1.398 m²
Bijzonderheden:
Een charmant bezit op unieke locatie!

Zuid-Nederland
Aanbod Lelieveld makelaardij

Loon op Zand (NB), Kloosterstraat 135
Charmant rietgedekte woonboerderij met royaal
bijgebouw op ca. 1 hectare perceel. Het familiehuis
met dubbele garage biedt o.a. een zeer ruime living
met sfeervolle haard, keuken met bijkeuken, werk-/
studeerkamer, diverse slaapkamers en meerdere
badkamers. Het multifunctioneel recreatieverblijf
biedt o.a. zes paardenboxen, een zadelkamer, een
bergzolder, een binnenzwembad, living met open
keuken en slaapkamers met badkamers.
Aan de voet van Nationaal Park Loonse en Drunense
Duinen mag dit unieke object met zekerheid een
echte blikvanger worden genoemd. Een mix van
rust, ruimte, luxe, landelijk wonen en toch met
alle voordelen en gemakken van het dorpse leven
met de nodige voorzieningen op korte afstand.
Uitvalswegen zijn eveneens goed bereikbaar.

Prijs op aanvraag
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Oisterwijk (NB), Duifhuisweg 2
Deze
fantastische,
vrijstaand
rietgedekte
woonboerderij is gelegen in een kindvriendelijke
woonomgeving. Met een perceel van 1.696 m² is
dit met recht een uniek bezit op deze locatie. De
dorpskern van Oisterwijk is op korte afstand gelegen,
evenals uitvalswegen richting Tilburg – Eindhoven
en ’s-Hertogenbosch – de randstad.
Perceeloppervlakte: 1.696 m²
Bijzonderheden: Uitstekende combinatie van de luxe
van vrijstaand op groot perceel en de comfort van
alle voorzieningen op korte afstand gelegen.

€ 1.250.000,- k.k.
Tilburg (NB), Bredaseweg 510
Pineta ligt schitterend op een AA-locatie aan de
verbindingsweg Tilburg - Breda. Met zijn circa 9.5 ha.
is dit het grootste landgoed in de landgoederenzone
van de gemeente Tilburg, een uniek bezit voor de
happy few. Het is een belevenis en een voorrecht
om in deze gezonde omgeving te mogen leven, in de
natuur die dit landgoed biedt, met prachtige flora,
fauna, ruimte en complete privacy.
Bouwjaar: 1989 | Woonoppervlakte: ca. 335 m² |
Perceeloppervlakte: 94.665 m² | Inhoud: 1.230 m³
| Bijzonderheden: U leeft hier midden in de natuur
en geniet tegelijkertijd van de gemakken van de
aangrenzende stad.

Uw Buitenstate makelaar:
Uw Buitenstate is in goede handen bij Lelieveld
makelaardij.
Woont u in een landelijke vrijstaande woning en
overweegt u deze te verkopen?
Maak een vrijblijvende afspraak met één van onze
makelaars voor een kennismakingsgesprek.
Oisterwijk
013-5210222

Vught
073-6560591

Oirschot
0499-577400

Op de hoogte blijven van ons woningaanbod?
Lelieveld makelaardij.
www.lelieveldmakelaardij.nl

Prijs op aanvraag

Zuid-Nederland
Aanbod Klijsen Makelaars & Adviseurs

Klijsen Makelaars & Adviseurs is een middelgroot makelaarskantoor,
gevestigd te Oosterhout (NB) en gespecialiseerd in makelaardij en
onteigeningszaken. Zowel op het gebied van Wonen als van Agrarisch &
Landelijk Vastgoed hebben wij ruim 50 jaar praktijkervaring. Wij bedienen
vele opdrachtgevers uit voornamelijk Midden- en West-Brabant. Ons
dienstenpakket bestaat o.a. uit het begeleiden en adviseren bij de aan- en
verkoop van woningen met als specialisme landelijk en exclusief wonen.
Kijk voor meer informatie en ons aanbod op klijsen.nl!

Kijk voor meer informatie en ons aanbod op klijsen.nl!
Exclusieve updates
voor volgers op:

Klijsen Makelaars & Adviseurs
Lodewijk Napoleonlaan 77



 

4904 LH Oosterhout | T 0162-42 63 48
info@klijsen.nl | www.klijsen.nl

Dussen (NB), Binnen 3 a
De woonboerderij is gelegen in het rustige dorp
Dussen en is gunstig gesitueerd ten opzichte
van de plaatselijke basisscholen en de overige
voorzieningen van het dorp, zoals een supermarkt.
De woonboerderij is volledig monumentaal evenals
het bakhuis. De woning is van circa 1880 en is in
2005 verbouwd waarbij het dak is vervangen en is
geïsoleerd.
Bouwjaar: ca. 1880 | Externe bergruimte: ca. 479 m²
| Woonoppervlakte: ca. 350 m² | Perceeloppervlakte:
ca. 19.830 m² | Inhoud: ca. 3.367 m³ |
Bijzonderheden: Gelegen naast Kasteel Dussen en
biedt mogelijkheden voor het houden van paarden en
bijv. een bedrijf aan huis, zoals kantoor.

€ 1.100.000,- k.k.

Waalwijk (NB), Zomerdijk 2
Een heerlijk huis om in te wonen; licht, ruim en
comfortabel. Deze karakteristieke dijkwoning is
een gemeentelijk monument waarvan het bouwjaar
geschat wordt op 1898. Oorspronkelijk bestond
het hoofdgebouw uit twee wooneenheden. Tijdens
de grondige renovatie in 2005-2006 zijn de twee
wooneenheden samengevoegd tot een woonruimte,
wat resulteert in een erg prettige leefruimte met een
aangename sfeer in de gehele woning.
Bouwjaar: ca. 1898, renovatie 2005-2006 | Externe
bergruimte: ca. 31 m² | Woonoppervlakte: ca.
204 m² | Perceeloppervlakte: ca. 1.230 m² | Inhoud:
ca. 852 m³
Bijzonderheden: Tijdens de renovatie is gebruik
gemaakt van deugdelijke en sfeervolle materialen.

VERKOCHT!
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cmyk 36 / 97 / 52 / 57

Aanbod Schalk Makelaardij

cmyk 40 / 40 / 41 / 22

“Al meer dan 20 jaar de vastgoedspecialist in het buitengebied”
Schalk Makelaardij is gespecialiseerd in de verkoop van
vrijstaande woningen- en grond, agrarische bedrijven en
productierechten in het buitengebied. De makelaars zijn
altijd up-to-date met de nieuwste wet- en regelgeving
waardoor zij klanten optimaal kunnen bedienen.
Deskundigheid en persoonlijke dienstverlening zijn de
belangrijkste kenmerken van de medewerkers van Schalk
Makelaardij. Waarden die voor u als klant zekerheid
bieden in de vaak spannende tijd van aan en/of verkoop
van uw woning of bedrijf. Schalk Makelaardij is niet alleen
werkzaam in de gemeente Zundert maar is door zijn brede
dienstverlening bekend in heel West-Brabant.

Schalk Makelaardij

T 076-5937000 | info@schalkmakelaardij.nl |

St. Bavostraat 39a 4891CG Rijsbergen

www.schalkmakelaardij.nl

Ulicoten (NB), Oude Bredasebaan 35
Voor mensen die op zoek zijn naar vrijheid, privacy
en de schoonheid van het Brabantse landschap,
bieden wij u dit imposante landhuis aan op totaal ca
9 hectare grond.
Dit volledig vrij gelegen landhuis is keurig
onderhouden en luxe afgewerkt, waarbij is nagedacht
over het optimaliseren van het comfortniveau. Het
landhuis is uitermate geschikt om wonen en werken
te combineren.
Het beschikt namelijk over een inpandig bereikbare
dubbele garage met daarboven een luxueus ingericht
appartement met kantoorruimte welke ook te
gebruiken is als gastenverblijf/aanleunwoning.
Op het perceel bevinden zich diverse bijgebouwen,
waaronder een voormalig zwembadhuis, stal,
tuinhuis/opslag, werktuigenberging en meerdere
schuilhokken in de diverse dierenweides.

Vraagprijs
€ 1.690.000,- k.k.
Het terrein is geheel omheind en voorzien van naald- en loofbossen, een fraaie
vijverpartij met steiger, een golf green en het is toegankelijk middels een tweetal
oprijlanen met op afstand bedienbare elektrische poorten met intercom en
camera. Enkel een bezichtiging geeft de juiste indruk!

Zuid-Nederland
Aanbod Adriaan van den Heuvel makelaars en adviseurs
Wérkt voor u
Unieke bijzondere woningen vragen bij aankoop en verkoop om de aanpak van een
gespecialiseerd makelaarskantoor. Adriaan van den Heuvel is sinds 1993 actief als zelfstandig
kantoor en inmiddels uitgegroeid tot een van
de grotere makelaardijen in Oost-Brabant en
Noord- en Midden-Limburg. Kenmerkend
zijn: laagdrempeligheid, dienstverlening op
maat en gewaarborgde kwaliteit. Bent u op
zoek naar uw droomhuis of overweegt u uw
woning te verkopen? In beide gevallen heten
wij u van harte welkom!

Adriaan van den Heuvel makelaars en adviseurs
Hoofdstraat 155 in Helmond | 0492-661 884
info@heuvel.nl | www.heuvel.nl

Asten (NB), Achterbos 12
Stijlvolle vrijstaande en riet gedekte woonboerderij
met bijgebouw, zwembad, tuinbergingen en
aangelegde tuin rondom. Rustig en landelijk gelegen
in een beschermd dorpsgezicht. Geen monumentale
beperkingen. Keurig bewoond en goed onderhouden.
Veel sfeer door diverse authentieke kenmerken uit de
vroegere bouwstijl. O.a. gezellige leefkeuken, royale
living, 4 ruime slaapkamers en 2 badkamers. Slaapen badkamer op begane grond. Buitenschilderwerk
is van 2020.
Bouwjaar: 1760 (later verbouwd en gemoderniseerd)
| inhoud: ca. 1300 m³ | bijgebouw: ca. 70 m² met
bergzolder | perceel: 3400 m² | zwembad: 9 x 4,5 m.

€ 950.000,- k.k.

Asten-Heusden (NB), Waardjesweg 71
Woning met royale tuin en gunstig gelegen in het
landelijke gebied van Asten-Heusden. De ruime
woning is goed onderhouden en beschikt o.a. over
5 slaapkamers, kantoorruimte en is aangesloten op
glasvezel. Tevens is er een ruim vrijstaand bijgebouw,
ideaal als mantelzorgwoning of werkruimte. Een
perfecte locatie voor grote gezinnen en voor een
combinatie van wonen en werken aan huis.
Bouwjaar: 1978 | inhoud woning: ca. 1.378 m³ |
woonoppervlak: ca. 325 m² | bijgebouw: ca. 45 m² |
perceel: 1.495 m² | bestemming: plattelandswoning.

€ 575.000,- k.k.
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Aanbod Adriaan van den Heuvel makelaars en adviseurs

Budel (NB), Maarheezerweg 29
Landelijk gelegen royaal landhuis met bijgebouw,
op perceel van ruim 7.500 m². Aan de rand van
Budel gelegen landhuis met inpandige garage en
vrijstaande paardenstal. Fraai gelegen met Het
Buulderbroek-bos op loopafstand. Door aanwezige
ruimte extra interessant voor mensen met kantoor
aan huis. Of liefhebbers van paarden door het
aanwezige weiland.
Bouwjaar: ca. 1976 | laatste verbouwing: ca. 1995 |
inhoud: landhuis ca. 1.100 m³ | woonoppervlakte: ca.
265 m² | bijgebouw: ca. 60 m² | perceel: 7.980 m².

€ 625.000,- k.k.
Helmond (NB), Scheepstal 24
In buitengebied, doch pal tegen Dierdonk gelegen,
uitermate goed onderhouden royaal vrijstaand
woonhuis op prachtig perceel van ruim een hectare
gelegen. Deze royale woning is in 2001 vergroot
middels een dubbele garage/kantoor en is voor veel
doeleinden geschikt. De kwalitatief hoogwaardige
loods biedt veel ruimte voor werk aan huis of voor
een hobby waar veel plaats voor nodig is.
Bouwjaar: 1976 | inhoud: ca 1.019 m³ |
woonoppervlakte: ca. 166 m² | bijgebouw: ca. 115 m²
| perceel: 10.625 m².

€ 798.000,- k.k.
Neerkant (NB), Korte Zeilkens 12
Stijlvolle vrijstaande rietgedekte woonboerderij
met eikenhouten overkapping, bijpassende berging
met dubbele carport en verzorgde aangelegde tuin
rondom. Vrij en landelijk gelegen aan een rustige
woonstraat buiten de bebouwde kom van Neerkant
(Deurne). Gebouwd van duurzame materialen,
met een hoogwaardige en luxe afwerking en top
geïsoleerd. O.a. riante leefkeuken, speel/werkkamer,
inpandige garage, wasruimte, 3 slaapkamers,
inloopgarderobe
en
complete
badkamer.
Bouwjaar: 2013 | inhoud: ca. 900 m³ |
woonoppervlakte: ca. 240 m² | bijgebouw: ca. 77 m²
| perceel: 1570 m².

€ 975.000,- k.k.

Zuid-Nederland
Aanbod Adriaan van den Heuvel makelaars en adviseurs

Ommel (NB), Diesdonkerweg 10
Villa d’n Diesdonk, royale vrijstaande villa met
vrijstaande
jachtkamer/B&B
ruimte,
diverse
bijgebouwen, o.a. schuur met paardenboxen, tuin
met diverse buitenvoorzieningen, weiland en
bos. Rustig en landelijk gelegen. Hier kunt u vrij
wonen in uw eigen bos met optimale privacy.
Door afmeting, inhoud en perceel en bijgebouwen
zijn er volop toepassingsmogelijkheden. De
bestemming is 2x wonen, bos en agrarische grond.
Bouwjaar: 1957 | woonoppervlakte: ca. 306 m² |
externe bijgebouwen: ca. 300 m² | perceel: maar
liefst 33.815 m² | ook met minder grond te koop.

€ 995.000,- k.k.
Sint-Oedenrode (NB), Wolfswinkel 8
Uniek aan rivier De Dommel, direct tegen bossen
gelegen woonboerderij. De boerderij op de grens
met Son en Breugel heeft een rijke historie vanaf
de 14e eeuw als volmolen en graanmolen. Enkele
maalstenen herinneren hier nog aan. Door de
aanwezige ruimte in boerderij en bijgebouwen,
plus het royale perceel van 12.500 m², zijn er volop
ontwikkelingsmogelijkheden voor ondernemende
mensen.
Bouwjaar: ca. 1920, laatste renovatie ca. 1990 |
inhoud: boerderij ca. 1.250 m³ | woonoppervlak: ca.
150 m² | overig inpandig: ca. 230 m² | bijgebouwen:
ca. 485 m² | perceel: 12.550 m².

€ 795.000,- k.k.

Son en Breugel (NB), Sonniuswijk 21
Prachtig
gelegen
vrijstaande
villa
met
buitenzwembad, dubbele inpandige garage en een
volledig geïsoleerd gastenverblijf. Dit alles met een
prachtig uitzicht, vrije ligging in het buitengebied
van Son en Breugel en het bos en oud meer op
loopafstand gelegen. Door de aanwezigheid van ruim
2000 m² weiland ook ideaal voor paardenliefhebbers!
Bouwjaar: 1996 | inhoud: woning ca. 1.059 m³
| woonoppervlak: ca. 304 m² | bijgebouw:
(gastenverblijf) ca. 72 m² | perceel: 6952 m².

€ 1.195.000,- k.k.
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Aanbod Aelmans Rentmeesters & Makelaars

De meest veelzijdige makelaar!
Unieke objecten, vooral in het buitengebied, vragen om
maatwerk. Want in het buitengebied gelden er specifieke
regels en eisen. Als vastgoedspecialisten werken wij daarom
nauw samen met onze collega’s van Aelmans op het gebied
van omgeving, milieu, agro en bouw. Zo kunnen wij voor u
écht een totaaloplossing bieden.

Aelmans Rentmeesters & Makelaars
Voerendaal | Margraten | Panningen | Baexem | Vught

Aelmans is al 30 jaar dé specialist in het buitengebied.
Met een team van zo’n 20 NVM-makelaars, NVRRentmeesters, taxateurs, juridisch specialisten en
onteigeningsdeskundigen zijn wij dagelijks bezig met
vastgoedvraag- en aanbod. We helpen u graag bij het
realiseren van uw woondroom.

info@aelmans.com www.aelmans.com

Horst (L), Kreuzelweg 27 - 29
Authentieke
woonboerderij
gelegen
in
het
uitgestrekte buitengebied van Horst. Bestaande uit
twee aparte halfvrijstaande woningen, Kreuzelweg
27 en Kreuzelweg 29, waardoor het geheel uitermate
geschikt is om samen te wonen met ouders, kinderen
of vrienden waarbij ieder toch zijn eigen woning
heeft. Een unieke mogelijkheid voor bijvoorbeeld
mantelzorg voor nu of in de toekomst!
Bouwjaar: 1930 | Woonoppervlakte: 214 m² |
Perceeloppervlakte: 8.470 m² | Inhoud: 2.752 m³ |
fraaie ligging | object met veel mogelijkheden

€ 674.000,- k.k.
Maastricht (L), Ambyerstraat Noord 171
In de geliefde Maastrichtse wijk Amby mogen
wij u deze fraai verbouwde monumentale schuur
met woning op een zeer ruim perceel te koop
aanbieden. Dit rijksmonument maakt deel uit
van de monumentale ‘Hoeve Waterrijk’, een
schilderachtige groep gebouwen rondom een open
binnenplaats. De oorspronkelijke bouw van de hoeve
dateert uit ca. 1700.
Bouwjaar: 1832 | Schuur: ca. 295 m² |
Woonoppervlakte: ca. 370 m² |
Perceeloppervlakte: 2.490 m² | Inhoud: ca. 1.200 m³
| Bijzonderheden: rijksmonument

€ 750.000,- k.k.

Zuid-Nederland
Aanbod Aelmans Rentmeesters & Makelaars

Meerssen (L), Raar 55
Op een uitstekende locatie gelegen in het
buitengebied van Meerssen bieden wij u een ruime
vrijstaande woning en opstallen gelegen op bijna
35 hectare lössgrond te koop aan. Tevens biedt dit
unieke object de mogelijkheid om te herontwikkelen
als bijvoorbeeld hippisch complex of landgoed.
Bouwjaar: 2006 | Perceeloppervlakte: 1.10.00 ha.
Bedrijfslocatie + 33.84.05 ha. cultuurgrond |
Bijzonderheden: agrarisch object met
herontwikkelingsmogelijkheden.
Het aankopen van de locatie op een kleiner perceel
behoort ook tot de mogelijkheden.

Prijs op aanvraag
Slenaken (L), De Planckweg 25
Voor een heus wijndomein hoeft u niet naar
Frankrijk! Wij bieden dit fantastisch wijndomein
op 8 ha. in Zuid-Limburg te koop aan. Deze unieke
plek met een onbeperkt uitzicht over wijngaard,
landerijen en bossen, omvat een landhuis met allure,
diverse wijnkelders, (bij)gebouwen en wijngaarden.
Niet alleen omvangrijk in zijn mogelijkheden, maar
ook door de omvang van het aansluitend gelegen
perceel.
Bouwjaar: 2010 | Perceeloppervlakte: 8.00.71 ha. |
Woonoppervlakte: 420 m² | Wijnkelder: 350 m² |
Bijzonderheden: mogelijkheden voor verdere
doorontwikkeling

Prijs op aanvraag

Wijlre (L), Berghof 2
Gelegen op een unieke locatie midden in het
toeristische heuvelland mogen wij u deze boerderij
met een diversiteit aan mogelijkheden te koop
aanbieden. Deze bedrijfslocatie is gevestigd in
het buurtschap ‘Berghof’, onderdeel van de ZuidLimburgse gemeente Gulpen - Wittem en geniet
fantastisch uitzicht.
Bouwjaar: ca. 1720 | Perceeloppervlakte: 2.42.10
ha. | Bijzonderheden: agrarisch object met twee
woonhuizen, vakantiewoning, een boerderijcamping,
terras en (melkvee)stallen, perceel is uit te breiden
tot maar liefst 10 hectare.

Prijs op aanvraag
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Aanbod Aelmans Rentmeesters & Makelaars

Spaubeek (L), 5 riante bouwkavels ‘Landgoed Looiwinkel’

Prijzen vanaf
€ 340.000,- v.o.n. tot
€ 590.000,- v.o.n.
Aan de westzijde van het strategisch gelegen
Spaubeek is op het voormalige terrein van
de oude steenfabriek “De Renkaove” door
projectontwikkelaar Wyckerveste het bijzondere
Landgoed Looiwinkel ontwikkeld. Dit landgoed
beslaat ruim 11 hectare en omvat 5 riante bouwkavels
met oppervlakten van ca. 2700 m² tot 5600 m²,
gelegen midden in het groen. Hartje natuur en toch
op loopafstand van voorzieningen.
Landgoed Looiwinkel is gelegen in Spaubeek en ligt
tegen de helling van het plateau van Schimmert.
Langs de noordwestkant van het dorp lopen de A76,
met een afslag Spaubeek, en de spoorlijn Sittard –
Heerlen – Herzogenrath, met station Spaubeek.
Aan de overkant daarvan ligt het Stammenderbos,
onderdeel van het natuurgebied Geleenbeekdal.
Spaubeek is gelegen middenin de driehoek SittardGeleen – Maastricht – Heerlen.
Het stedenbouwkundig plan Landgoed Looiwinkel
is zodanig van opzet dat iedere kavel uniek is. De
woningen zijn bijzonder door hun uitzicht, de relatie
met het openbaar groen, de vorm en afmetingen van
de kavels en door de diverse zichtassen.

• Zeer ruime bouwmogelijkheden,
bebouwingsvlakken variërend van
600 tot 900 m²
• Open en ruim karakter
• Erfafscheidingen via blokhagen,
landschappelijke hagen en graften
• Vormt een ecologische en functionele
eenheid met de omliggende
omgeving
• Absolute privacy; min 10 meter
afstand tussen de kavels d.m.v. een
natuurzone
Voor meer informatie zie onze
website www.aelmans.com of
onze projectwebsite
www.landgoedlooiwinkel.nl

West-Nederland
Aanbod Klaver Makelaardij

“Dé makelaar voor landelijk wonen in
Noord-Holland”
Al jaren zijn wij specialist in het aankopen, verkopen en taxeren van
buitengewone woningen in (met name) het buitengebied. Ervaren makelaars
met creativiteit. Vernieuwende marketeers met boerenverstand. Klinkt mooi,
die marketingtaal. Maar uiteindelijk zijn wij gewoon nuchtere Westfriezen met
passie voor hun vak. Wij besteden veel aandacht aan het optimaal presenteren
van ons aanbod, op de meest creatieve manier. Met ons buitengewoon
gedreven team zetten wij ons elke dag in om zo plezierig mogelijk met u als
klant samen te werken aan de (ver)koop van uw woning, boerderij of land.

Klaver Makelaardij
Vijverweg 2, 1733 AS Nieuwe Niedorp T 0226-414008
info@klavermakelaardij.nl | www.klavermakelaardij.nl

Middenbeemster (NH), Middenweg 196
De tegelvloeren. Ze liggen hier al dik drie eeuwen.
Hoeveel voetstappen zullen hierop gezet zijn? Door
mensen die hier hebben gewoond, gewerkt, geleefd.
Door boeren, burgers en buitenlui die allen onderdeel
zijn van de geschiedenis van deze indrukwekkende
stolp, waar zelfs boeken over zijn geschreven. De
Rijksmonumentale Eenhoorn staat voor een nieuw
hoofdstuk. Bent u de uitverkoren medeauteur?
Het pronkjuweel van de Beemster
Bouwjaar: 1682 | Woonoppervlakte: ca. 520 m² |
Perceeloppervlakte: 68.425 m² | Inhoud: ca. 2.257 m³

€ 2.750.000,- v.o.n.
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Aanbod Klaver Makelaardij

Midwoud (NH), Midwouder Dorpsstraat 19
In de "rijke dorpskern" van Midwoud, aan de
Midwouder Dorpsstraat, staat dit gemeentelijk
monument. De woning is omstreeks 1870 gebouwd
in eclectische stijl. Een goed bewaard gebleven
woonhuis met koetshuis dat in vroegere tijden
toebehoorde aan de notabelen op het platteland.
Samen met de omliggende panden vormen zij een
mooie eenheid van het 19de-eeuwse dorpsbeeld van
Midwoud.
Een monumentale schoonheid | Bouwjaar: 1870 |
Woonoppervlakte: ca. 149 m² | Perceeloppervlakte:
905 m² | Inhoud: ca. 606 m³

€ 950.000,- k.k.
Obdam (NH), Dorpsstraat 175
Deze onder architectuur gebouwde woning uit 1949
in een jaren ‘30 stijl staat te wachten op u. Met vijf
woonlagen op maar liefst 1.085 m² eigen grond, is
er aan ruimte geen tekort. Een prachtige en ruime
villa met de gezelligheid van de Dorpsstraat aan de
voorkant en privacy en rust aan de achterkant!
Karakteristiek én modern | Bouwjaar: 1949 |
Woonoppervlakte: ca. 368 m² |
Perceeloppervlakte: 1.085 m² | Inhoud: ca. 1.530 m³

Prijs op aanvraag
Sint Maarten (NH), Valkkogerweg 49
Met buitengewone trots mogen wij u deze magnifieke
woonboerderij uit 2012 op een perceel van maar liefst
8.110 m² aanbieden. Niet alleen de woonboerderij is
van buitencategorie. De ligging, aan de rand van het
dorp, is namelijk ‘zeldzaam’ te noemen. Zelden tot
nooit komt op deze locatie een woning te koop. Maar
héél soms komt zo’n buitenkansje voorbij. En dat is
nu!
Magnifieke woonboerderij op een zeldzame plek |
Bouwjaar: 2012 | Woonoppervlakte: ca. 319 m² |
Perceeloppervlakte: 8.110 m² | Inhoud: ca. 1.417 m³

€ 1.600.000,- k.k.

West-Nederland
Aanbod Kwantes Makelaardij

Een vertrouwd en betrouwbaar gezicht
in Noord-Holland
Landelijk vastgoed is ons toevertrouwd want wij bedrijven met veel plezier
en kennis alle drie de facetten van het vastgoed; wonen, bedrijfsmatig
vastgoed, agrarisch en landelijk vastgoed. Hierdoor bijzonder goed thuis in
het buitengebied. De verkoop van een Buitenstate vraagt om expertise, als
u Kwantes Makelaardij kiest, wordt het goed voor u geregeld.
U kunt daarbij rekenen op onze dienstbaarheid, service, persoonlijke
aandacht en integriteit waarbij het vakmanschap hoog in het vaandel

Kwantes Makelaardij

staat.

Middenweg 9 1619 BL Andijk T 0228-59 22 44

Kwantes Makelaardij; de sleutel tot bezit

info@kwantesmakelaardij.nl
www.kwantesmakelaardij.nl

Enkhuizen (NH), Wilhelminaplantsoen 45
Exclusief, luxe, comfortabel en plezierig wonen
in deze geheel onder architectuur van Mark Fuller
herbouwde grote villa op een perceel van 1.068 m².
Uniek in historische havenstad Enkhuizen! Het
huis ademt klasse en sfeer, heeft een aangebouwde
kantoorruimte, een vrijstaand bijgebouw en riante
tuin op het zuiden. De ligging is perfect nabij park,
haven, IJsselmeer en centrum. Amsterdam goed
bereikbaar.
Exclusief | Familievilla | Werken aan huis |
Perceel: 1068 m² | Gunstig gelegen

Prijs op aanvraag
Hoogkarspel (NH), Streekweg 155,
Wat een heerlijk groot, licht en tot in de puntjes
afgewerkt huis! Prachtig ingericht en voorzien van
vier slaapkamers en twee badkamers. De zonnige
tuin is onder architectuur aangelegd en het bijgebouw
heeft een dubbele garage, een inpandig botenhuis
en op de verdieping twee kamers en een badkamer.
Goed gelegen aan vaarwater in voorzieningendorp
Hoogkarspel met uitvalswegen om de hoek.
Perceel: 1850 m² | Vaarwater | Riant wonen
|Bijgebouw | Werken aan huis

€ 1.395.000,- k.k.
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Aanbod Kwantes Makelaardij

Andijk (NH), Kleingouw 80
Fraai gelegen aan de lint van IJsselmeerdorp Andijk
staat deze geheel herbouwde jaren ’20 woning. Op
hoog niveau, met oog voor detail en volledig naar
het nu gehaald is dit huis een unieke woonbeleving
met behoud van karakter. Hier is het mogelijk om
comfortabel, sfeervol en eigentijds te wonen met een
riante tuin aan water en vrij uitzicht over landerijen.
Fantastisch gelegen | perceel: 680 m² |
inhoud: 520 m³ | Vrij uitzicht | Karakteristiek |

€ 750.000,- k.k.

West-Nederland
Aanbod Schep Makelaardij

“Kenners van het platteland”
U wilt uw villa, landhuis, landgoed of
woonboerderij in het buitengebied te koop
aanbieden. Voor een reële prijs. Én het
liefst zo snel mogelijk. Vergroot daarom
uw verkoopkansen met de Buitenstate aanpak
van Schep Makelaardij: uw landelijk wonen
makelaar...

De aan- of verkoop van een woning in een landelijke woonomgeving vergt
namelijk de nodige kennis. Een landelijk gelegen woonhuis moet voldoen
aan andere eisen dan woningen binnen de bebouwde kom (denk bijvoorbeeld
aan milieueisen en de bodemgesteldheid). Uw Buitenstate makelaar van Schep
Makelaardij is hier goed van op de hoogte.
Buiten wonen, vrij wonen oftewel landelijk wonen, is genieten. Wij weten
dat en kunnen die emotie goed overbrengen aan potentiële kopers. Daarom
staat Schep Makelaardij u graag bij tijdens de verkoop van uw villa, landhuis,
landgoed of woonboerderij.

Schep Makelaardij
Lopikerplein 2 2871 AN Schoonhoven
T 0182 38 30 38
schoonhoven@schep.nl
landelijkwonen.nl

Harold van Rooij

Alex Peters

Bart Kooijman

Peter Klapwijk

Bergambacht (ZH), Bovenberg 100
In een schitterend polderlandschap, doch niet al te
ver van Schoonhoven en Bergambacht gelegen, staat
deze vrijstaande woonboerderij aan de Bovenberg.
De woonboerderij beschikt over een ruim atelier met
zonnepanelen, een boomgaard/weiland en een tuin
met aan voor- en achterzijde een fraai uitzicht over
de polder. Originele details zijn bewaard gebleven
zoals de karakteristieke stookplaats (open haard) en
het balkenplafond.
Perceel oppervlakte 1.795 m² I
Woonoppervlakte 277 m² I Bouwjaar 1894 I
Diverse gebruiksdoeleinden atelier

€ 825.000,- k.k
Bergambacht (ZH), Tussenlanen 37
Op korte afstand van de bebouwde kom in het mooie
lint tussen Bergambacht en Schoonhoven staat deze
vrijstaande villa met dubbele garage op een royaal
perceel van circa 5.780 m². Het is een prachtige
plek in de Krimpenerwaard omgeven door eigen
water en rondom vrij zicht op de mooie polder. De
jaren 70 woning verkeert nog in originele staat. Maar
door middel van een VR-bril kunnen wij u een indruk
geven hoe de woning er na verbouwing uitziet!
Beleef een bezichtiging door een VR-bril I
Metamorfose ontworpen door een interieur
ontwerper I Perceel oppervlakte ca. 5.780 m² I
Woonoppervlakte ca. 220 m² I

€ 965.000,- k.k.
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Aanbod Schep Makelaardij

Linschoten (UT), Liefhovendijk 4
Aan de rand van het dorp Linschoten bieden wij u een
perceel grond aan van ca. 8.036 m². Op dit perceel
heeft het vooraanstaande architectenbureau Kabaz,
in de contourlijnen van de bestaande historische
gebouwen, een nieuw bouwplan gemaakt. De
vergunning is afgegeven, dus er rest u niets anders
dan gelijk te beginnen met de bouw!
Volume van 2.000 m³ I Gebruiksoppervlakte ca.
405 m² I Gelegen tegenover het Linschoterbos, aan
rivier de Linschoten I Mogelijkheid tot aanleggen van
eigen sloep

Prijs op aanvraag
Lopik (UT), Jeroen Boschlaan ong
Op zoek naar een schitterende plek van ca. 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 maakt
het mogelijk een riante vrijstaande woning te
realiseren. Er mag ook een bijgebouw van maximaal
65 m² worden gerealiseerd.
Artist impression aanwezig! I Nog vrij te ontwerpen
ruime woning binnen de grenzen van het
bestemmingsplan I Fraaie en rustige omgeving
I Eigen ontsluiting van de kavel door koper te
verzorgen

€ 298.000,- k.k.

Lopik (UT), Lopikerweg Oost 36 B
Op
een
steenworp
afstand
van
de
centrumvoorzieningen in Lopik, bieden wij
u deze unieke bedrijfskavel te koop aan, met
een ruime twee-onder-één kap woning en
separate kantoorruimte. Het geheel is gelegen
op ruim 4.000 m² eigen grond en er zijn tal van
mogelijkheden voor mensen die een bedrijf aan huis
verkiezen boven het industrieterrein.
Ligging in buitengebied I Woonoppervlakte 116 m² +
15 m² inpandig I 4 slaapkamers I Huidige bebouwing
aan loodsen en schuren 739 m² I Voorontwerp
bestemmingsplan Buitengebied Lopik categorie 3.2
bedrijven

Verkocht onder
voorbehoud

West-Nederland
Aanbod Schep Makelaardij

Oudenhoorn (ZH), Eeweg 51-53
Zeer compleet paardenbedrijf met luxe woonhuis,
zelfstandig appartement en schuren
42 paardenboxen (waarvan 5 ponystallen) I 2
binnenrijbanen (20x40) en 1 buitenrijbaan (20x60)
met goede bodems I Longeercirkel, 6-paards
stapmolen, 3 ruime paddocks I Kantine, keuken
en sanitaire voorzieningen I 4,7 ha weide I Luxe
woonhuis met 4 slaapkamers (ca. 215 m²) I
Zelfstandige studio/appartement van ca. 54 m² I
Veel schuurruimte die multifunctioneel te gebruiken
is I Fraaie landelijke ligging

€ 1.950.000,- k.k.
Oudewater (UT), Ruige Weide 5
Een eldorado voor paardenliefhebbers, gelegen in
het “Groene Hart”. Een mooie vrijstaande woning
met direct daarachter een paardenbak.
Paardenstal met 6 boxen I Stapmolen I Paddocks I
Weiland I Totaal op 14.565 m²

€ 875.000,- k.k.
Reeuwijk (ZH), Middelburgseweg 6
Prachtig wonen te midden van het Reeuwijkse
polderlandschap! Door de sloop van een varkensstal
is de mogelijkheid ontstaan voor het bouwen van
een mooie vrijstaande woning op een eigen kavel
van 1.800 m²! U moet zelf zorgdragen voor het
ontwerp van de woning en de omgevingsvergunning
aanvragen
Een mooie kans om vrijstaand te wonen in het
prachtige polderlandschap van Reeuwijk-Dorp!

€ 455.000,- k.k.
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Aanbod Schep Makelaardij

Bijzondere woningen
gezocht, wegens
succesvolle verkopen!

Benschop (UT),
Benedeneind NZ 450

Deze verkopers gingen u al voor:
Benschop (UT),
Benedeneind NZ 460-460A

verkocht
Harmelen (UT),
Breudijk 51

Benschop (UT),
Fluitekruid 16

Bergambacht (ZH),
Bovenberg 80

verkocht
Hazerswoude-Dorp (ZH),
Westeinde 27B

verkocht
IJsselstein (UT),
Het Klaphek 3

verkocht
Krimpen aan de Lek (ZH),
Schuwacht 334

verkocht

verkocht

verkocht

verkocht
Hulshorst (GLD),
Brandsweg 40

verkocht
Krimpen aan de Lek (ZH),
Rijsdijk 26

verkocht

West-Nederland
Aanbod Schep Makelaardij
Loenen aan de Vecht (UT),
Oostkanaaldijk 15

Lopik (UT),
Wielsekade 33

verkocht
Moordrecht (ZH),
Uiterwaard 103

Mijdrecht (UT),
Westerlandweg 10B

verkocht
Muiderberg (NH),
De Goog 2

verkocht
Schalkwijk (UT),
Lekdijk 18

Ouderkerk aan den IJssel (NH),
IJsseldijk Noord 252

verkocht
Snelrewaard (UT), NoordLinschoterzandweg 18

verkocht
Streefkerk (ZH),
Bergstoep 50

verkocht
Utrecht (UT),
Nedereindseweg 543

verkocht

verkocht

verkocht

verkocht
Stolwijk (ZH),
Benedenheulseweg 14

verkocht
Vlist (ZH),
West-Vlisterdijk 36

verkocht
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Aanbod Van Ekeren Kuiper makelaardij

Uw Buitenstate verdient het om Bijzonder te zijn.
Uw woonboerderij, villa, monument, landhuis of andere bijzondere woning
verdient speciale aandacht, zowel met betrekking tot de woning als de
omgeving. Dat geldt zowel voor de verkoop als voor de zoektocht naar uw
prachtige Buitenstate.
Onze Buitenstate makelaar Mark Bikker heeft jarenlange ervaring in het

Van Ekeren Kuiper makelaardij

‘Buiten Wonen’ en is bekend met het wel en wee in West-Gelderland, de
Alblasserwaard, de Betuwe en de Vijfheerenlanden. De bekendheid met de

GORINCHEM - LEERDAM

streek gecombineerd met de interesse voor de bouwkundige achtergrond

Voorwaartsveld 5a - 4142 DA Leerdam

van een Buitenstate, maken dat Mark met passie zijn vak uitoefent om een

T 0345 63 21 00

juiste koper voor uw Buitenstate te vinden of een koper te begeleiden in de

info@vanekerenkuiper.nl

zoektocht naar zijn ideale Buitenstate.

vanekerenkuiper.nl

Arkel (ZH), Rietveld 21
In een fraaie en landelijke woonomgeving staat
deze onder architectuur gebouwde vrijstaande villa
met dubbele garage, prachtig aangelegde tuin,
boomgaard en veel grasland. Bijbehorend zijn er aan
de overzijde van de dijk en aan de Linge, nog een
tweetal eigen percelen gesitueerd. Hier bevindt zich
tevens een theehuis, waar het in de zomermaanden
heerlijk vertoeven is aan de Linge!
Type woning: vrijstaande villa | Bouwjaar: 1995 |
Woonoppervlakte: 263 m² | Perceeloppervlakte:
15.615 m²

VERKOCHT
Asperen (GLD), Voorstraat 74
Dit schitterende karakteristieke pand, gelegen
in de oude stadskern van het pittoreske Asperen,
biedt veel ruimte en een legio aan mogelijkheden.
De voormalige stadsboerderij dateert uit 1880.
Het perceel is aan de achterzijde ontsloten via de
stadswal, waar op eigen terrein geparkeerd kan
worden. In het achterhuis, de voormalige stal welke
nog intact is, valt een prachtige woonruimte te
realiseren!
Type woning: herenhuis | Bouwjaar: 1880 |
Woonoppervlakte: 166 m² | Perceeloppervlakte:
843 m²

€ 675.000,- k.k.

West-Nederland
Aanbod Van Ekeren Kuiper makelaardij

Giessenburg (ZH), Slingelandsewegweg 13
Deze fraaie vrijstaande woning is gelegen op
een royaal perceel aan de Slingelandseweg te
Giessenburg. De uitstraling van deze in 1998
gebouwde woning past goed in het landelijke decor,
waarbij u verzekerd kunt zijn van vrij uitzicht en veel
privacy. Het woonhuis voldoet aan alle moderne
woongemakken, is volledig geïsoleerd en beschikt
het over energielabel A!
Type woning: vrijstaande villa | Bouwjaar: 1997 |
Woonoppervlakte: 184 m² | Perceeloppervlakte:
760 m²

€ 750.000,- k.k.
Gorinchem (ZH), Nieuweweg 4
Deze moderne villa met 2 royale loodsen is gelegen
aan een rustig landweggetje in de directe nabijheid
van Gorinchem, alsmede diverse snelwegen. Het
woonhuis is gebouwd in 2000 en daarbij voorzien
van alle moderne woongemakken en beschikt
over energielabel A. De twee loodsen hebben een
gezamenlijk oppervlak van 558 m². Het geheel biedt
veel mogelijkheden, o.a. een bedrijf aan huis, het
houden van vee, hobby’s en meer!
Type woning: vrijstaande villa | Bouwjaar: 2000 |
Woonoppervlakte: 192 m² | Perceeloppervlakte:
14.000 m²

€ 1.150.000,- k.k.
Hellouw (GLD), Waalbandijk 119
Een buitenstate pur sang! Deze vrijstaande
authentieke en sfeervolle woning op een mooi
perceel met een royale schuur ligt vlakbij de Waal.
Een ideale landelijke locatie voor natuurliefhebbers
en mensen die rust willen. Prachtig vrij wonen
met veel mogelijkheden, o.a. het houden van
paarden, kleinvee een moestuin, hobby’s en
meer. Alle ingrediënten voor een heerlijk leven!
Type woning: woonboerderij | Bouwjaar: 1923 |
Woonoppervlakte: 375 m² | Perceeloppervlakte:
5.715 m²

€ 950.000,- k.k.
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Hei- en boeicop (ZH), Hei- en boeicopseweg 142
Centraal en zéér vrij gelegen vrijstaand woonhuis!
Het royale perceel biedt diverse mogelijkheden voor
hobby, dieren, fruitbomen en meer. Het perceel van
is aangelegd met verschillende borders, terrassen,
fruitbomen een gedraineerde paardenbak en een
weide.
Bouwjaar: 1898 | Woonoppervlakte: 569 m² |
Perceeloppervlakte: 2.285 m²

VERKOCHT
Herwijnen (GLD), Waaldijk 193
Deze vrijstaande woonboerderij met een ruime
tuin rondom de woning gelegen en 2 schuren en is
gesitueerd in een landelijke en rustige omgeving.
Dankzij de grote hoeveelheid inpandige ruimte biedt
dit pand ontzettend veel mogelijkheden. Zo is het
geheel bijvoorbeeld geschikt voor dubbele bewoning.
Ook zijn veel beroepen aan huis in dit pand mogelijk!
Type woning: woonboerderij | Bouwjaar: 1920 |
Woonoppervlakte: 457 m² | Perceeloppervlakte:
3.250 m²

VERKOCHT
Hoogblokland (ZH), Bazeldijk 5,
Ruimte en mogelijkheden! Dat staat in én om
deze mooie vrijstaande woning duidelijk centraal.
Optimale vrijheid rondom is gegarandeerd. Dit
betekent dat er mogelijkheden te over zijn, wat
betreft bijvoorbeeld uw hobby’s, tuinieren of werk
aan huis. De tuin is rondom de woning gelegen en
is fraai aangelegd met uiteenlopende beplanting.
Tuinliefhebbers kunnen hier hun hart ophalen! Aan
de achterzijde van het woonhuis kijkt u prachtig uit
op de achterliggende landerijen.
Woonoppervlak: 272 m² | Bouwjaar: 1920
Perceeloppervlak: 1.435 m²

€ 730.000,- k.k.

West-Nederland
Aanbod Van Ekeren Kuiper makelaardij

Hoornaar (ZH), Lage Giessen 16
De boerderij uit de 17e eeuw is in de loop der jaren
gerenoveerd en aangepast aan de eisen van de
21e eeuw. Door het behouden van de authentieke
elementen,
gecombineerd
met
hedendaagse
comfort en materialen is er een zeer sfeervol
woonhuis gecreëerd. Het woonhuis met bijgebouw
bieden een unieke diversiteit aan bewonings- en
gebruiksmogelijkheden. De woning straalt in alle
opzichten karakter en warmte uit en voelt als een
ultieme warme jas.
Type woning: woonboerderij | Bouwjaar: 1855 |
Woonoppervlakte: 296 m² | Perceeloppervlakte:
4.500 m²

VERKOCHT

Hoornaar (ZH), Lage Giessen 40
Zeer centraal gelegen en aan de rand van de
Alblasserwaard ligt deze prachtige markante
woonboerderij. De boerderij kent zowel een voorals achterhuis en is idyllisch gelegen met aan de
voorzijde kilometers vrij uitzicht over de polder en
aan de achterzijde gelegen aan de ‘Kromme Giessen’,
een zijtak van het sfeervolle riviertje ‘De Giessen’.
Dit prachtige gemeentelijk monument is sfeervol in
alle details en is in de originele stijl gerestaureerd.
Type woning: woonboerderij | Bouwjaar: 1940 |
Woonoppervlakte: 123 m² | Perceeloppervlakte:
6.545 m²

€ 985.000,- k.k.
Noordeloos (ZH), M. Trappenburgstraat 6
Aan de rand van het dorp Noordeloos bevindt zich
deze fraaie vrijstaande woning. Het perceel is royaal
en biedt diverse mogelijkheden voor hobby, dieren,
fruitbomen en meer. Het geheel past naadloos in het
omliggende landschap. Rust, ruimte, vrij uitzicht en
groen is optimaal aanwezig.
Type woning: vrijstaande villa | Bouwjaar: 1984 |
Woonoppervlakte: 190 m² | Perceeloppervlakte:
1.725 m²

VERKOCHT
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Aanbod De Zeeuw Makelaardij
De Zeeuw Makelaardij is actief op de Zuid-Hollandse eilanden
Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee. Met een passie voor paarden en het
buitenleven is Marijn de Zeeuw de aangewezen persoon om u te begeleiden
bij de aan- en verkoop van uw Buitenstate.
Marijn is opgegroeid met paarden, internationaal endurance ruiter, heeft haar
eigen paarden aan huis en weet als geen ander wat u als paardenliefhebber
zoekt of verkoopt. Alle aandacht voor de wensen van uw gezin en viervoeters.
Of u nu wilt struinen in de Voornse duinen, de vergezichten van de slikken op
Goeree wilt ervaren of altijd al gedroomd heeft van wonen vlakbij het strand en
ruiterpaden, wij begeleiden u graag en met passie.

De Zeeuw Makelaardij
Struytse Hoeck 1 3224 HA Hellevoetsluis
0181-335710
info@dezeeuwmakelaardij.nl
www.dezeeuwmakelaardij.nl

Oostvoorne (ZH), Groeneweg 6
Onder architectuur gebouwde bungelow, waarbij
is gekozen voor moderne installaties en gebruik
is gemaakt van dusdanig goede materialen dat een
A label is toegekend. In 2020 is de bitumineuze
dakbedekking volledig vernieuwd zodat uw nieuwe
huis in optimale staat verkeert. Settle je op een van
de terrassen in de zon of kies juist een plekje voor
de open haard. Levensloopbestendig werd zelden
zo goed gecombineerd met modern en ruimtelijk.
Woonoppervlakte: 245 m² | 5 slaapkamers en 2
badkamers | bijzonderheden: meer dan 10000 m²
bos, moes,- en parkachtige stinsentuin.

Prijs op aanvraag
Melissant (ZH), Tweede Weg 1
Boerderij ‘De Kwakstee’ op Goeree-Overflakkee
Rijks
monumentnummer: 42007. Deze boerderij
is kenmerkend voor de identiteit van het eiland
Overflakkee. Het pand heeft een hoge puntgevel onder
de rollaag, bouwjaar rond 1614. In de verdiepingen zijn
nog vensters met de oorspronkelijke middenstijlen.
Links naast de boerderij staat een gepleisterd
zomerhuis of atelier.
Stand van zaken:
Sinds 2019 staat het pand leeg met uitzondering van
het zomerhuis. De oude stee is in matige tot slechte
staat van onderhoud. Dit is te restaureren. Gezocht
wordt naar een nieuwe functie (huidige bestemming
wonen), waaronder hippisch onroerend goed of een
andere herbestemming (in overleg met de gemeente).
Bijkopen van 15000 m² weiland mogelijk.

€ 700.000,- k.k.

pms 7421
pms 409

West-Nederland
Aanbod Rijk taxateurs | adviseurs | rentmeesters
cmyk 36 / 97 / 52 / 57
cmyk 40 / 40 / 41 / 22

BUITENgewoon wonen in Zeeland
Zeeland is dé provincie bij uitstek als het gaat om wonen in het buitengebied! Gekenmerkt door langgerekte stranden, duingebieden en natuurlandschappen, komt de beleving van rust en ruimte in alle facetten
optimaal tot zijn recht. Door onze jarenlange expertise als rentmeester in
het buitengebied zijn wij precies op de hoogte van de specifieke wet- en
regelgeving en de mogelijkheden die een Buitenstate te bieden heeft.
Heeft u verkoopplannen of wilt u meer weten over één van onze Buitenstates?

zwart 100%
zwart 63%

Bel ons kantoor of kom langs, wij zijn u graag van dienst!

Rijk taxateurs | adviseurs | rentmeesters
Hoofdstraat 54 | 4416 AE Kruiningen
T. 0113 – 572835 | E. info@rijk.eu | W. www.rijk.eu

Zeeland, Exclusief Landhuis
Schitterend landhuis met fraai aangelegde parktuin
van circa 15.000 m². Dit exclusieve object wordt via
stille verkoop aangeboden. Verdere informatie op
aanvraag.
Bouwjaar: 2000 | Perceeloppervlakte: ca. 15.000 m²
| Inhoud: ca. 3.600 m³ | Bijzonderheden: inpandig
zwembad, grenzend aan bebouwde kom en
natuurgebied

prijs op aanvraag
Kruiningen (ZE), Polderweg 6
Deze unieke woonboerderij ligt op bijna 1 hectare
eigen grond. De traditionele boerenschuur van
circa 725 m² is volledig opnieuw opgebouwd en
beschikt over een luxueus verwarmd zwembad
met ontspanningsruimtes, een gastenverblijf,
werkplaatsen, hobbyruimtes en (paarden)stallen.
Dus of u nu denkt aan een bed & breakfast, het aan
huis houden van paarden of het combineren van
werken en wonen, alles is mogelijk!
Bouwjaar: 1896 | Woonoppervlakte: ca. 248 m² |
Perceeloppervlakte: 8.945 m² | Inhoud: ca. 890 m³ |
Bijzonderheden: binnenzwembad

Verkocht
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De brandstof
In kleinere installaties wordt vaak
biomassa

van

lokale

herkomst

gebruikt, afkomstig van eigen landschapsonderhoud, van plantsoenonderhoud, van buren of van grote
boseigenaren

zoals

Staatsbosbe-

heer. Er zijn bioketels die zowel

Bioketels:

Gemaakt voor
het buitengebied!

op stukhout als op pellets draaien,
zodat u ook een maandje weg kunt.

Klimaat
Uit de schoorsteen komt weliswaar
CO2, maar dat is CO2 die al in de
atmosfeer aanwezig was. Vergelijk
het met een fontein in de vijver, die
loopt ook niet over. Met een tuinslang (= fossiele energie) zal de vijver
wel overlopen.

Onderzoek door CE Delft wijst uit dat bioketels als meest kosteneffectieve duurzame warmtevoorziening uit de berekening komen in

Meer weten?

woningen buiten stedelijk gebied met relatief slechte isolatie.

Dan kunt u contact opnemen met de
NBKL, de brancheorganisatie voor
leveranciers van bioketels. De orga-

Maar wat zijn bioketels
eigenlijk?

baar met de uitstoot van een elektrische auto (!).

nisatie geeft informatie over bioke-

Bioketels zijn te combineren met alle andere

tels, werkt aan kwaliteitskeurmer-

Bioketels werken ongeveer het-

duurzame energieopties.

ken en behartigt de belangen van

zelfde als cv-ketels, maar dan op

Bioketels kunnen zowel voor continue warmte

haar leden bij overheden. De NBKL

snoei- en houtafval in plaats van

of als piekvoorziening voor koude dagen worden

staat voor schone en betaalbare

gas. Een ketel is geen kachel. Het

ingezet. De combinatie met lucht gebonden

energie uit reststromen en her-

verschil is dat een ketel uw hele

warmtepompen

nieuwbare grondstoffen. Zo dragen

huis verwarmd en een kachel maar

maar ook met bodemenergiesystemen is dan ook

ze bij aan een duurzame toekomst.

één ruimte. Bioketels zijn technisch

een optie.

Op de website van de NBKL vindt u

en

zonnecollectorsystemen,

steeds verder ontwikkeld. Het ren-

ook verhalen over bioketels in het

dement van een bioketel is vaak

Waar staan bioketels?

buitengebied. Wilt u een keer een

meer dan 90%, waardoor u uit uw

De bioketel is een populair alternatief voor

bioketel in werking zien? Neem

hout veel warmte kunt halen.

mensen die niet langer aardgas willen stoken,

dan contact op met de NBKL of met

die ruimte hebben voor o.a. de opslag van hout

een erkende installateur bij u in de

Steeds schonere bioketels

en die zelf hout kunnen oogsten. Voorbeelden

buurt via nbkl.nl/installateurs

Mede door het hoge rendement is de

van bioketels in het buitengebied vindt u o.a. bij

verbranding optimaal met als resul-

Landgoedhuizen zoals Twickel, bij een bezoekers-

taat een geringe uitstoot aan fijn-

centrum van Staatsbosbeheer, bij clusters van

stof en NOx. De uitstoot van fijnstof

recreatiewoningen en bij vele particulieren.

van een bioketel is zelfs vergelijk-
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Actief
in de
groene
ruimte
plantsoenen,

Kemp en Schalkwijk

den uit met veel respect voor mens,

voor al uw

Hernieuwbare Energie,
en milieu. De werkzaam(COnatuur
2)- klimaatneutraal,
heden
worden
in balans met devastgelegd
natuur in een

groenwerkzaamheden:
• Inrit en straatwerk

Hernieuwbare Energie
(CO2)- klimaatneutraa
in balans met de natuu

verzorgen
Verwarmingssystemen
op hout

duidelijk onderhoudsplan, zodat u,
en wij,
precies wetenEnergie,
wat wanneer
Hernieuwbare

• Aanleg van

(CO
2)- klimaatneutraal,
gedaan
wordt
en wat de desbetrefin balans met de natuur

een poel of

natuurvriendelijke
Start nu met besparen
door
het toepassen
Verwarmingssystemen
opStart
hout nu met
vakbekwame medewerkers en een
oever.
van een houtgestookte
CV installatie! van een ho
modern machinepark kan snel en
• Bomen snoeien
fende kosten zijn. Ons bedrijf met

• Bomen kappen
Start nu met besparen
door het toepassen
• Boomgaard rooien
 Pellets, snoeisn
een houtgestookte
CV installatie!
 Pellets,van
snoeisnippers,
spanen of stukhout
systemen
tuinen,
Onze zorg voor groen gaat verder dan
flexibel inspelen op uw vraag en

Wij kunnen het volledige onderhoud
van groen verzorgen. Van

Wij voeren al onze werkzaamhe-

levert zonder meer kwaliteitswerk.

natuurgebieden,

aanleg en onderhoud. Uw speVan
particulier tot aan woon/bedrijfscomplexen
 puur

 Van particulier

U zegt het maar,
bossen, velden, recreatieterreinen
ciale wensen voor een buitenklus,
 Pellets, snoeisnippers, spanen of stukhout systemen
 Klimaatneutraa
voor u klaar!
en landgoederen. Ook beheersen wij hoe
eenvoudig of gecompliceerd
Klimaatneutraal
én besparenwij
op staan
de energierekening
de gehele cyclus vanaf het planten

 Van
particulier
tot aan
ook, kunt
u altijd
met ons bespre-

houd van groen, tot en met het

wij graag een vrijblijvende offerte.

versnipperen van takken en boom-

Ook is
mogelijk
seizoensof
 hetVan
10 kW
tot 1.000

stammen tot houtsnippers.

jaarcontracten af te sluiten.

Van
tot
1.000
kW
van bomen en struiken, het onder- ken.
Op 10
basiskW
van uw
wensen
maken


Een mooi
voorbeeld van
een bosproject

Hernieuwbare Energie,
(CO2)- klimaatneutraal,
in balans met de natuur

Verwarmingssystemen op hout

woon/bedrijfscomplexen



Van 10 kW tot

Klimaatneutraal én besparen op de energierekening

kW

De klant heeft gekozen voor een bioketel op houtsnippers omdat hij
eigenaar en beheerder is van enkele hectaren bos. Er is zo nauwelijks
transport en de instandhouding en het gezond houden van het bos
levert hem de nodige brandstof.
Deze installatie verving drie gasgestookte ketels en een olieketel. De
bioketel levert via een klein warmtenet warmwater en verwarming
van drie woningen en een toekomstige tuinkamer met logiefunctie.
De bioketel is een HDG 65 kW houtsnipperketel, waarbij het ketel-

Start nu met besparen door het toepassen
van een houtgestookte CV installatie!


Pellets, snoeisnippers, spanen of stukhout systemen

 Van particulier tot aan woon/bedrijfscomplexen


Klimaatneutraal én besparen op de energierekening



Van 10 kW tot 1.000 kW

huis volledig op gaat in het bosgebied. De ketel is uitgevoerd met
een filter waardoor de fijnstofuitstoot veel lager is dan de 20 jaar
oude olieketel. De moderne bioketel levert zo ook nog een bijdrage
aan een schonere lucht. De NOx uit de schoorsteen neemt het bos
weer op en heel langzaam maakt het bos daar weer nieuw hout van.
Hoe mooi en circulair kun je het hebben...
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