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De waarde 
van natuur

Ik ken de warmte van het 
bos en ook de kilte

Het wild gewoel van storm 
en wind en ook de stilte

Ik loop er graag en telkens 
voel ik dat de geuren

van plant en boom en 
blad, mijn grijze denken 
kleuren

Toon Hermans We ontkomen er deze uitgave niet aan: het c-woord. Corona 

teisterde de afgelopen maanden onze bevolking, maatschappij 

en economie. Ook in corona-tijd vervult het platteland een 

belangrijke functie. Allereerst was er in de buitengebieden in 

Nederland gewoonweg minder COVID-19. Daarnaast hebben 

bewoners van buitengebieden -en dan met name die van een 

Buitenstate- meer ruimte in en rond hun woning. ‘Blijf thuis’ 

is daar beter door te komen, dan in een krappe stadswoning. 

Er werd in coronatijd door Buitenstaters veel opgeruimd, 

getuinierd en geklust, en menig huis en tuin veranderde in een 

plaatje! Zorgen waren er wel over een eventuele prijsdaling 

op de woningmarkt. Vooralsnog lijkt er alleen sprake van 

een lichte afkoeling. Dat is nauwelijks een probleem, want de 

woningmarkt was op veel plekken oververhit voordat corona 

begon. Ook is het goed om te weten dat natuur als ‘Buitenstate 

buffer’ kan werken. Want de natuur vertegenwoordigt niet 

alleen een intrinsieke, maar zeker ook een economische 

waarde. Hoe schaarser het is, hoe kostbaarder.

Samen met hoofdredacteur Ilse Kuiper en bladmanager  

Loes Faber heb ik met veel genoegen aan dit magazine 

gewerkt. Wij wensen u daarom veel leesplezier en uiteraard 

veel mooie, gezonde dagen op het platteland! 

Linda Huisman

Formulemanager Buitenstate

Dat de natuur een zegen is, ontspannend en helend werkt, 

én noodzakelijk is voor een gezond functioneren van aarde 

en mensheid, is een voldongen feit. Zelfs wordt natuur als 

geneesmiddel internationaal voorgeschreven door dokters, 

zo blijkt uit het artikel ‘Groen op doktersrecept’ in dit 

Buitenstate magazine. Natuur is één van de voornaamste 

redenen waarom mensen uit de Randstad massaal naar de 

buitengebieden trekken. En dan met name het Oosten van het 

land. Onderzoeksinstituut RIGO bestudeerde dit fenomeen 

en concludeerde dat niet alleen senioren naar groen, rust 

en ruimte verlangen, maar ook dertigers; de jonge gezinnen. 

U leest het in ‘Trek naar het Oosten’.  Iné en Bram delen 

in deze editie het waarom achter hun verhuizing van de 

drukke Randstad naar een boerderij in Friesland. Een meer 

ontspannen en rustiger bestaan speelt daarin een hoofdrol. Ze 

noemen dit ‘Bewuster Genieten’ en dan met name in de natuur. 
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Wonen
waar je 
roots 
liggen

Je ergens zo thuis voelen dat je weet: ‘Hier ga ik nooit meer weg.’ Wat geeft dat rust en ook de energie om een 

woning precies zo op te knappen en in te richten als je wilt. Buitenstate makelaar Mark Bikker van Van Ekeren 

Kuiper makelaars is in de gelukkige positie dat hij, samen met partner Thijs, woont in een prachtige Buitenstate 

in Noordeloos: een 17de eeuwse boerderij die al sinds de tijd van zijn betovergrootvader wordt bewoond door 

familie. Hier liggen zijn roots. Hier gaat hij nooit meer weg.

Hoe heerlijk moet het zijn om ergens te wonen, waar je de hele familiegeschiedenis voor je ziet als je door je 

huis loopt. De bedstee waar je betovergrootouders ooit sliepen, zie je nog elke dag in de keuken. Je drinkt je 

dagelijkse kopje koffie in het voorhuis dat in 1925 werd gebouwd door je overgrootvader. En je opa en oma ver-

bouwden zo flink zodat er veel meer licht en ruimte werd toegevoegd. Daar ben je nu blij mee. Het achterhuis, 

een megagrote schuur waar je vroeger altijd speelde, is -zo weet je nu- authentiek en stamt uit 1650. 

Buitenstate makelaar Mark Bikker

Thijs

Mark
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VT Wonen: design, retro en antiek in 
harmonie
Al twintig jaar woont Mark in de deels verbouwde 

woonboerderij aan de Noordzijde in het Zuid- 

Hollandse Noordeloos, gelegen in de Alblasser-

waard en genoemd naar het veen riviertje dat door 

het dorp loopt. Mark woont aan dat riviertje en 

heeft het geluk ook nog uit te kijken op de eeu-

wenoude Boterslootse (wip)molen. Een pracht-

plek. Mark heeft wat met geschiedenis en antiek, 

vooral met Delfts blauw en klassieke meubels, en 

toen Thijs bij hem introk, zag het huis eruit als 

één groot museum. Thijs houdt juist meer van 

retro en design en is gek op rood. Om dat samen 

te smeden tot een ‘harmonisch interieur’ werd 

VT Wonen TV ingeschakeld. Tenminste, Mark en 

Thijs hadden het geluk dat ze na 8 rondes voor-

selectie gekozen werden uit tientallen andere 

potentiële deelnemers. Want meedoen, is popu-

lair. “Een designer zorgt voor heel andere inte-

rieurinzichten zodat dat je kamers helemaal 

Poes ligt 
pontificaal in 

het pluche

 “

 
“
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‘state of the art’ worden,” aldus Mark en Thijs die het resultaat fascinerend 

vinden. Want de twee kamers die werden opgeknapt, zien er nu uit als een 

plaatje uit een catalogus en er zijn dingen gedaan, die ze zelf nooit hadden 

kunnen bedenken. Zoals een diep donkergroene tint op de wanden, en exact 

dezelfde kleur gordijn wat  zorgt voor een kalme achtergrond. Daarop een 

‘over-the-top’ bloemenschilderij dat een gehele wand bedekt. Een bank van 

vier meter en grote design accessoires. “Als ze zijn vertrokken, verander je 

wel weer wat dingen, zodat het meer ‘eigen’ wordt,” stellen Mark en Thijs. 

“Zo plaatsten we al snel de antieke eiken kast op de plaats van de metalen 

design roomdivider en Poes bleek de peperdure design stoel fijner te vinden 

dan zijn mandje, dus die ligt nu de hele dag pontificaal in het pluche.”
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Contrasten
Het interieur van de 17de eeuwse boerderij is nu 

vol contrasten. Superavontuurlijk om doorheen 

te lopen. Dan gaat weer een deur open naar de 

oude stal en schuur met het hooi nog op de zolder. 

Een andere deur leidt weer naar de keuken, een 

paar jaar geleden opgeknapt door Mark en Thijs, 

met de oude bedstee en de slachthaken nog in het 

plafond. En dan vervolgens naar het uitgekiende 

design van de ‘VT Wonen tv- en huiskamer’. 

Maar in de  huiskamer zijn, naast de hedendaagse 

kunst, ook oude tegeltjes te vinden die pas in 

september tevoorschijn kwamen tijdens de res-

tyling. 

Stap je over de drempel van de kleine ‘herenka-

mer’ dan waan je je in de 19de eeuw. Het is volge-

pakt met oude meubels, schilderijen, veel boeken 

en een kroonluchter. Deze ruimte is er een naar 

Mark’s hart. Hoewel zijn partner er ook graag 

vertoeft, vanwege de sfeer. 

Wat een 
spannend 

huis!

 “
 
“
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zand als veen). Samen met collega Madelon 

Sommer is hij iedere dag weer gepassioneerd 

om de vrijstaande woningen in dit gebied waar 

hij is geboren en getogen te (ver-)kopen en 

daarmee Buitenstate Buitengewoon te maken. 

“Het enthousiasme voor Buitenstate, vloeit 

ook zeker voort uit mijn persoonlijke interesse 

en achtergrond,” besluit Mark. “Door het 

wonen op mijn monumentale woonboerderij, 

weet ik hoe belangrijk gespecialiseerde kennis 

en expertise is. Maar ook kan ik potentiële 

bewoners goed adviseren. Want wonen in een 

Buitenstate moet ook een hobby voor je zijn: je 

bent en je blijft er mee bezig.”

Buitenstate
Mark makelt bij Van Ekeren Kuiper met 

vestigingen in Leerdam en Gorinchem, sinds 

1 januari 2018 lid van Buitenstate. “Er komen 

hier steeds meer Randstedelingen. Gezinnen 

die vanwege de gemoedelijkheid in de polder 

willen wonen of juist ‘empty nesters’ die op 

zoek zijn naar ruimte en natuur. Die kring 

heeft zich rond de Randstad steeds verder 

uitgebreid en is nu aan dit gebied toegekomen. 

Zo is de verkoop van woonboerderijen en 

vrijstaande woningen in ons buitengebied 

de afgelopen jaren sterk verbeterd. Inherent 

zijn de prijsstijgingen. Op zich mooie 

ontwikkelingen, maar juist daarom des te 

belangrijker om gespecialiseerde kennis te 

hebben over het gebied waarin deze woningen 

zijn gelegen. Planologische ontwikkelingen, 

bestemmingsplannen, dijkverzwaringen, maar 

ook zeker bij de monumentale Buitenstate een 

uitgebreide kennis van zaken met betrekking 

tot bouwkundige aspecten.” Dat Mark hart 

heeft voor zijn werk, bewijzen onder meer de 

cursussen die hij volgde. Zo is hij niet alleen 

gecertificeerd bouwkundig inspecteur, maar 

heeft ook een cursus restauratietechniek 

van monumentale objecten gevolgd. Hij kan 

nu alles vertellen over bouwstijlen, vocht of 

krimp in muren en over de werking van de 

grond (in deze omgeving vind je zowel klei, 
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De zon schijnt en de uitzichten over de Friese polders zijn eindeloos. 

Genietend van frisse lucht, ruimte en echt Hollandse verten rijden we 

naar het buurtschap It Heidenskip (Heidenschap) bij Workum. 

Aangekomen bij de boerderij van Alwin en Elberta wacht ons als kers op 

de taart ook nog een hartelijke ontvangst: Jesse (16), Luuk (14) en Elyn 

(10) en hun grootouders, zestigers Sible en Elly staan al klaar met koffie 

en huisgemaakte appeltaart. 

De cirkel 
is rond

Mantelzorgwoning in It Heidenskip 
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Mantelzorgontvangers: 
Sible en Elly  
‘Woartele yn Fryslân’
“Elly is enkele jaren geleden ziek 

geworden, weer hersteld, maar is nu 

chronisch vermoeid. Het huis werd te 

groot voor haar. Toen wij geen andere 

geschikte woning konden vinden en er bij 

Alwin en Elberta een schuur werd gesloopt 

zodat de mooie fundering zichtbaar werd, 

dacht ik: misschien kunnen we daar een 

chalet plaatsen. En als we er genoeg van 

hebben, kan dat chalet ook zo weer op 

een camping worden geplaatst. Zo gezegd 

zo gedaan. In april 2020 kwam het chalet 

in twee delen, en toen was 

er nog een maand nodig om 

voorzieningen als een beerput 

en elektra aan te leggen. 

Daarna konden we verhuizen. 

Als zoon van een agrariër 

heb ik het hier helemaal naar 

mijn zin op de boerderij met 

de twee pony’s, we gaan met 

de kleinkinderen een volière 

bouwen en natuurlijk komt 

er ook een kippenhok. Ik bin 

woartele yn Fryslân, het is zo 

mooi dat we nu op deze manier 

bij de kinderen en kleinkinderen vlakbij 

Workum kunnen wonen, waar we bijna ons 

hele leven hebben gewoond, dat voelt heel 

goed!”

Niet alle 
gemeenten zijn 
bekend met de 

regels rond een 
mantelzorgwoning

 
“

 “

Alwin en Elberta. Beiden geboren en getogen in 

Friesland. In 2018 verhuisden ze met hun gezin 

van een nieuwbouwwoning in Workum naar een 

ruime boerderij op een kavel van 5.500 m² in It 

Heidenskip. De boerderij werd gekocht van een 

boer die nog kalveren hield. De verbouwing van 

veeteeltbedrijf naar moderne woonboerderij was 

aanzienlijk. Maar na een jaartje konden ze dan 

toch hun intrek nemen in hun paradijsje. Tegelij-

kertijd speelde een probleem binnen de familie. 

Moeder Elly was, na hersteld te zijn van strotten-

hoofdkanker, chronisch vermoeid. Vader Sible 

was met pensioen en zijn administratiekantoor 

gevestigd aan huis in Workum werd overgeno-

men door zijn oudste zoon en neef. Lang zochten 

Sible en Elly naar een geschikte, kleinere woning. 

Helaas slaagden ze niet. 
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Dubbel chalet, vergunningsvrij
Zo kwam het gesprek op een mantelzorgwoning 

op het erf van Alwin en Elberta. Immers, daar 

is ruimte genoeg en de fundering van een van 

de gesloopte schuren kon prima dienen als sta-

biele ondergrond van een mooi chalet. Zo gezegd 

zo gedaan. “Mijn ouders kozen voor een dubbel, 

prefab chalet van 7 x 10 meter met een veranda 

voor en achter, kant-en-klaar geleverd,” vertelt 

Elberta. “Dat kon met een doktersverklaring 

vergunningsvrij, tenminste dat hadden we uit 

de informatie van het bedrijf dat de woning 

leverde, begrepen.” Echter, toen de familie bij de 

gemeente aanklopte, had dit nog wel wat voeten 

in de aarde. "Niet alle  gemeenten zijn bekend 

met de regels rond een mantelzorgwoning," legt 

Alwin uit. “Probeer dan in goede harmonie tot 

een gezamenlijke oplossing te komen.”

Uiteindelijk vielen alle puzzelstukjes toch op hun 

plaats en werd het chalet naar volle tevreden-

heid opgeleverd. De familie koos voor een eigen 

huisnummer zodat de zelfstandigheid van beide 

huishoudens bewaard bleef. “Weet je wat zo 

mooi is?” lacht Elberta. “In de gevel vonden we 

een steen uit 1917 gelegd door de oom van mijn 

vader, omke Tjebbe. En de vader van mijn vader, 

dus mijn pake Jelle, is hier geboren op de boerde-

rij. Met deze hele familiegeschiedenis op het net-

vlies, zeggen wij: ‘de sirkel is folslein’ (de cirkel is 

rond): het heeft zo moeten zijn.”
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Mantelzorg is 
het moderne 
naoberschap

Omhelzing 
mantelzorgwoning
Gezien de huidige ontwikkelin-

gen is het logisch dat gemeenten 

momenteel de mantelzorgwoning 

omhelzen. Die woning moet wel 

aan enige eisen voldoen. Zo mogen 

er maximaal 2 personen wonen en 

moet deze sec gebruikt worden voor 

een mantelzorgontvanger die een 

sociale relatie heeft met de man-

telzorgverlener. Qua vergunningen 

en wat mogelijk is, zijn de normen 

ruim. Zo mag een bestaand deel van 

het huis worden verbouwd tot zelf-

standige woning, maar kunt u ook 

een vrijstaande mantelzorgwoning 

of een stacaravan in de tuin plaat-

sen. Daarvoor is geen vergunning 

nodig mits de woning voldoet aan 

het bouwbesluit 2012, aan de alge-

mene voorwaarden voor bijbeho-

rende bouwwerken en het bouwsel 

niet in strijd is met het bestem-

mingsplan. 

Ook de verbouwing van een garage 

of schuur tot aanleunwoning is 

vergunningsvrij. In alle gevallen 

geldt: na afloop van de mantelzorg 

moeten in ieder geval badkamer en 

keuken uit de extra woning verdwij-

nen. Hiermee wordt voorkomen dat 

u de mantelzorgwoning permanent 

of tijdelijk gaat verhuren.

Zes tips
1. Zeker weten dat de mantelzorg 

wordt erkend? Vraag de huisarts 

of wijkverpleegkundige om 

een verklaring waarin staat 

dat de mantelzorgontvanger 

hulpbehoevend is.

2. Via www.omgevingsloket.nl 

kunt u controleren of de plannen 

vergunningsvrij zijn. Het 

aanvragen van een vergunning 

verloopt ook via dit online loket.

3. Verschillende bedrijven bieden 

een mantelzorgunit of -woning 

aan. Sommige woningcorporaties 

en leveranciers verhuren 

(tijdelijke) mantelzorgwoningen.

4. Houd rekening met financiële 

gevolgen: samenwonen kan een 

negatieve invloed hebben op 

uitkeringen, toeslagen of eigen 

bijdrage. Zie voor informatie 

onder andere www.mantelzorg.nl

5. Zelfstandigheid van beide 

huishoudens is vaak voordeliger 

dan inwonen, maar niet 

altijd! Een eigen huisnummer 

(bijvoorbeeld 10A) brengt ook 

hogere kosten met zich mee, 

zoals gemeentelijke heffingen. 

Informeer bij uw gemeente naar 

mogelijke extra kosten en plaats 

kosten en toeslagen (de AOW, 

maar ook de AIO, de ANW of 

een bijstandsuitkering kunnen 

bijvoorbeeld wijzigen als u als 

samenwonend wordt gezien), op 

een rij. 

6. U kunt het recht op thuishulp 

verliezen. Informeer hiernaar bij 

uw gemeente, het verschilt per 

gemeente en per situatie. 

Mantelzorger zijn, betekent dat 

je een hulpbehoevende (partner, 

kind of ouder) in je directe sociale 

omgeving helpt. Hulp bestaat uit 

het doen van het huishouden of de 

boodschappen, gezelschap houden 

of het regelen van geldzaken. Man-

telzorg is niet verplicht, onbetaald 

(hoewel vergoedingen wel mogelijk 

zijn) en sterk toegenomen met de 

extramuralisering van de zorg. Dat 

wil zeggen dat er in de zorg wordt 

gestreefd om mensen zo lang moge-

lijk thuis te laten wonen in plaats 

van in een instelling. In dat streven 

spelen de ruim 3,1 miljoen Neder-

landse mantelzorgers, bedoeld of 

onbedoeld, een cruciale rol. Per 

week bieden ze gemiddeld 10 uur 

zorg. Dat veelal naast een eigen 

baan en/of huishouden. Bovendien 

wonen ze niet altijd naast de deur. 

Logisch dat stress en overbelasting 

voor de mantelzorger op de loer 

liggen.

Naoberschap, een intensieve vorm van buren-

hulp op het platteland die onontbeerlijk was 

voor de bewoners van boerderijen en dorpen, 

was en is nog steeds een mooi fenomeen. Elders 

in het land en in de steden spreken we tegen-

woordig van mantelzorg, een begrip dat in 1972 

in ons land werd  geïntroduceerd.  

https://www.omgevingsloket.nl/
http://www.mantelzorg.nl
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De drukte van de stad vindt de familie Van den Ende al lange tijd niet 

meer leuk. Ook niet toen ze nog woonde in hun vrijstaand loonwerkers-

huisje in het Dordtse deel van de Biesbosch. Ruimte, rust en veel natuur. 

Leven met de seizoenen. Zelfvoorzienend als het gaat om eitjes, groente 

en fruit. Maar vooral een meer ontspannen bestaan waarin ‘Bewuster 

Genieten’ centraal staat. Dat is hun levenspad dat nu in optima forma 

wordt bewandeld door de aankoop van een Friese Buitenstate. 

Van de Biesbosch naar Waskemeer

  Bewuster Bewuster 
genietengenieten
  BewusterBewuster 
genietengenieten
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Geitjes staan tevreden in hun vers ingezaaide 

wei. Kippen scharrelen relaxed rond op zoek naar 

alles wat eetbaar is. En de parkachtige tuin bij dat 

karakteristieke huis gelegen aan de weg van het 

Friese Waskemeer naar Haulerwijk, is een paradijs 

in het klein. In dat park is Iné, vrouw des huizes, 

bezig met het snoeien van de coniferenhaag, 

terwijl de bordercollie helpt met het sjouwen 

van de takken. Terwijl ze de bruine takken ver-

wijdert en de haag superstrak snoeit, vertelt Iné: 

“We hadden al een bijzondere woning hoor! Na 

jarenlang gewoond te hebben in de Dordtse wijk 

Sterrenburg, zagen we een vrijstaand loonwer-

kershuisje uit 1917 in de Dordtse Biesbosch. Er 

moest veel aan gedaan worden, maar dat vonden 

we geen probleem, want de locatie was perfect. 

Ik had daar mijn goed lopende hondenopvang 

(Iné is gediplomeerd hondengedragstherapeut), 

maar was daar op een gegeven moment te veel 

uren mee bezig. Partner Bram maakte daarnaast 

werkweken van soms meer dan 80 uur. Op een 

gegeven moment zeiden we: ‘Zo gaat het niet 

langer, dit houden we uiteindelijk niet vol, en 

-dat vooral- je geniet steeds minder van de leuke 

dingen in het leven.” 

Buitenstate: 
uniek object, 
unieke makelaar
De wens naar een meer 

ontspannen bestaan, kreeg 

een boost toen Bram een mooie 

functie in Groningen voorbij zag 

komen. “Ons heerlijke plekje in 

Dordt moesten we toen verkopen, 

en we wisten gelijk al dat we dat 

zouden doen bij een Buitenstate 

makelaar: een uniek object 

moet verkocht worden door een 

unieke makelaar. Iemand die 

maatwerk waardeert! Omdat 

we echte liefhebbers zijn van 

wonen op het platteland, kenden 

we de Buitenstate-site, en ook 

Buitenstate’s Schep Makelaar 

die bovendien heel goed werd 

beoordeeld. Zo kwamen we binnen 

Schep in contact met Jacqueline 

van Rede. Een supermakelaar: 

communicatief sterk en snel, 

een persoonlijke benadering, 

direct bereikbaar en ook gewoon 

een sympathiek mens. Dat zijn 

allemaal punten die je nodig 

hebt bij de verkoop. Onze oude 

woning werd snel verkocht, en de 

nieuwe -in Friesland- even snel 

aangekocht.” 
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Warm bad
Want: “Gelijk toen we hier in Waskemeer 

kwamen, voelde het als een warm bad, en dat in 

december!” vertelt Iné. En dat kunnen we ons 

voorstellen, want deze woning gelegen in het 

park (bijna 6.300 m²) heeft een prachtige uit-

straling. Zodra je de oprijlaan oprijdt via de elek-

trisch bedienbare vleugelhekken, waan je je in 

een compleet andere wereld. Tuin en huis bieden 

volop mogelijkheid tot volledige ontspanning, 

omgeven door vogels, groen en natuurschoon. 

Schelpenpaadjes bieden een idyllische ronde 

om de natuurlijke vijver. Aan de achterzijde 

van het perceel heb je uitzicht over de weilan-

den. Maar niet alleen de woning, tuin en natuur 

hebben sinds begin 2020 toen ze hier kwamen 

wonen het hart gestolen van de familie, ook de 

Friese levenswijze past ze als een handschoen. 

“Het leven is rustig en relaxt. Mensen groeten 

elkaar en maken snel een praatje. De jeugd is 

beleefd, waar tref je dat nog in de Randstad?” 

Ook op deze Friese Buitenstate bruisen de 

plannen. “We willen oude schaapsherdershutten 

neerzetten voor een kleinschalige B&B, samen 

met onze dochter Leonie. Leonie voelt zich hier 

als kunstenaar met de natuur als inspiratiebron 

als een vis in het water.” Zoon Martijn en vriendin 

Jamie uit Gorinchem komen regelmatig logeren 

om te genieten. “We hebben enorm veel plezier 

in werken in ons huis en ook: Bram heeft het zeer 

naar zijn zin in zijn nieuwe baan,” besluit een 

stralende Iné. “Sommige mensen zijn idolaat van 

een hobby of gaan vier keer per jaar op vakantie. 

Voor ons is ons huis en tuin de basis waar we alle 

tijd en energie in steken en waar we willen wonen 

en leven precies zoals we zelf willen.”
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Het leven 
is rustig en 

relaxed

 
“

 “
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Inmiddels telt het netwerk van Buitenstate 21 kantoren en 

48 vestigingen. We stellen de nieuwste twee kantoren graag 

aan u voor. De overeenkomsten? Alle twee zijn het familie-

bedrijven en beide zijn ze in de jaren ’80 gestart met make-

len. Maar deze twee nieuwe leden zijn tevens exemplarisch 

voor de diversiteit van de Buitenstate makelaars, een NVM 

netwerk waar nog slechts enkele plaatsen te vergeven zijn. 

Lamberink Makelaars & Adviseurs is met veertien vestigingen  

marktleider in Noord-Nederland en onlangs toegetreden tot 

Buitenstate. Ook WILHELM Makelaars uit Ede is enthousiast 

van start gegaan met het Buitenstate concept. 

Buitenstate groeit: 

weer twee 
nieuwe 
leden!

Lamberink. Lokaal geworteld, 
persoonlijk en betrokken
De basis van de onderneming werd in 1988 door 

Harry Lamberink gelegd toen hij als makelaar 

startte vanuit een voormalige garage in Assen. 

Tien jaar later volgde een tweede kantoor in zijn 

geboorteplaats Hardenberg. Daarna volgden meer  

vestigingen in Drenthe en werden, samen met 

Pieter Rozema, ook kantoren geopend in de pro-

vincie  Groningen. Het waren niet alleen glorie-

jaren, ook minder goede tijden volgden zoals de 

woningcrisis van een aantal jaren geleden. Door 

de jaren heen maakte het bedrijf een gestage 

groei door. De laatste uitbreiding vond begin 2020 

plaats door de overname van de Friese Woon-

accent kantoren waardoor nu ook de provincie 

De specialisatie 
landelijk wonen wilden 
we benadrukken door 

een label

Friesland tot het werkgebied van Lamberink hoort. Anno nu  

is Lamberink met 80 medewerkers en 14 vestigingen actief 

in heel Noord-Nederland. “Groot worden was echter niet het 

doel waarnaar gestreefd werd”, aldus oprichter Harry Lam-

berink die nog steeds aan het roer staat van de onderneming. 

“De groei is eigenlijk min of meer vanzelf gekomen. Gewoon je 

inzetten voor je klant, kansen zien en echt toegevoegde waarde 

bieden. En als je eens een steek hebt laten vallen (waar gehakt 

wordt vallen spaanders) er dan ook voor staan. Dit zorgde de 

jaren door voor tevreden klanten die weer nieuwe klanten aan-

brachten.” Bij Lamberink kan men terecht voor alle diensten 

onder één dak als wonen, bedrijfshuisvestiging, nieuwbouw, 

taxaties en financiële dienstverlening. Het kantoor is lid van 

de NVM en tevens partner in Dynamis.

 
“

 “

De Buitenstate makelaars van Lamberink
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Specialisme landelijk wonen
Landelijk wonen is een groeiend specialisme binnen Lambe-

rink Makelaars. In alle regio’s werken makelaars met erva-

ring in het buitengebied. “Die specialisatie wilden we meer 

benadrukken door de doelgroep aan te spreken met een apart 

label,” legt Harry Lamberink toe. “We overwogen een eigen 

label te ontwikkelen voor het Noorden, maar volgden ook Bui-

tenstate dat al jaren succesvol is in het prachtige segment van 

het buiten wonen. Er zit bij deze groep veel expertise. Buiten-

state biedt landelijke dekking, men is zeer actief in digitale 

marketing waardoor inmiddels het grootste zoekersbestand 

(ruim 20.000) specifiek voor landelijk wonen is ontstaan. We 

zien veel voordelen in aansluiting bij Buitenstate, en hopen 

ook op een fijne, inspirerende samenwerking met de andere 

Buitenstate makelaars.”

op details gezocht worden, zo kan een koper vooraf precies 

selecteren op bijvoorbeeld stallen en (buiten)bak. Met gemid-

deld 150 te koop staande paardenobjecten is Buitenstate.nl het 

grootste verzamelpunt voor vastgoed voor paardenliefhebbers 

in Nederland.”

Daarnaast is voor WILHELM Makelaars aansluiting bij de sterke 

naam Buitenstate en een landelijk dekkend netwerk een grote 

stap voorwaarts. “We boden al veel meerwaarde, maar kunnen 

nu onze klanten nog meer onderscheidende diensten bieden.  

Ook hopen we de paardenliefhebbers, zowel (ver-)kopers als 

zoekers voor paardenobjecten via Buitenstate beter te kunnen 

bereiken en te bedienen.”

Het Buitenstate netwerk
Buitenstate is bijna compleet. Ruimte is 

er nog in Lelystad, Zwolle, Apeldoorn, 

Amersfoort, Almere en ruwweg tussen Alkmaar 

en Rotterdam.  In totaal een tiental plaatsen.

WILHELM Makelaars zoekt 
voor een groeiend aantal 
klanten paarden objecten 

 
“

 “

WILHELM Makelaars in Ede
Het tweede makelaarskantoor dat zich recent 

aansloot is Wilhelm Makelaars in Ede. Oprichter 

Bernd Wilhelm startte eveneens in de jaren ’80. 

Inmiddels hebben dochter Jeanette en haar man 

Maurijn van den Berg de dagelijkse 

leiding. Naast Jeanette en Maurijn, 

bestaat de makelaardij uit makelaar 

Marja van de Kamp en commercieel 

medewerkers Els Veldhuizen-Breu-

nissen en Anniek van der Mijl. 

Een hecht team met een inmid-

dels decennialange ervaring op de 

woningmarkt in Ede en omstreken.

Grootste verzamelpunt voor te koop staande 
paardenobjecten
Jeanette en Maurijn hebben eigen paarden en Jeanette rijdt op 

het hoogste (internationale) niveau endurance wedstrijden. 

Hiermee heeft het stel zeer veel affiniteit met paarden. Zo 

weten zij wat paardenliefhebbers belangrijk vinden en spreken 

ze dezelfde taal. Maurijn, als marketingspecialist, ziet binnen 

Buitenstate niet alleen op het gebied van marketing, maar 

zeker ook op het gebied van paardenobjecten mogelijkheden. 

“Buitenstate heeft originele marketingacties, een eigen 

magazine, een database met ruim 20.000 zoekers en een fan-

tastische website waarop je uitgebreid kan filteren. Op paar-

denobjecten, die we hier in de buurt regelmatig verkopen, kan 

Het enthousiaste team van WILHELM
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Natuur op doktersrecept is van alle tijden. De Romeinen trokken op advies van hun 

geneesheer al naar buitenhuizen om overvolle steden met besmettelijke ziekten te 

vermijden. Ook in ‘onze’ tijd bevinden brandhaarden van de coronapandemie zich in 

de steden, het platteland wordt veel minder geraakt. Bewoners van Buitenstates had-

den minder te vrezen, wisten zich tijdens de ‘Blijf Thuis’ maatregel veelal te vermaken 

in eigen tuin en huis, en werkten ondertussen ook aan hun immuunsysteem: contact 

met de natuur maakt ons bewezen weerbaarder tegen ziektes. 

NatuurNatuur  opop  
doktersdoktersreceptrecept
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Wetenschappelijke bewijzen 
stapelen op
Met de wetenschappelijke bewijzen van de heil-

zame werking van verblijven of wonen in de 

natuur kan je makkelijk een bibliotheek vullen. 

In Nederland is Jolanda Maas, senior onderzoe-

ker bij de afdeling Klinische Psychologie van de 

Vrije Universiteit Amsterdam, één van de onder-

zoekers die zich al jarenlang bezig houdt met 

dit fenomeen. “Mensen met meer groen in hun 

woonomgeving voelen zich gezonder en komen 

minder vaak bij de huisarts met klachten als 

diabetes, depressie en coronaire hartziekten.”  

In het rapport ‘Natuur, stress en cortisol’ tonen 

wetenschappers van Alterra in Wageningen aan 

dat groen het stresshormoon cortisol gevoe-

lig verlaagt. “Wie in de natuur vertoeft, komt 

stresssituaties sneller te boven. 

Wonen bij snelweg:
Alzheimer en ziekte van Parkinson.

Onderzoekers van de Universiteit van British 

Columbia bestudeerden meer dan 670.000 

volwassenen die minder dan 50 meter van 

een drukke hoofdweg woonden of minder dan 

160 meter van een belangrijke snelweg. Het 

bleek dat dit leidde tot een toename van 14% in 

niet-Alzheimer-gerelateerde dementie en de 

ziekte van Parkinson. Wonen in de buurt van 

groene ruimtes verlaagt het risico op diezelfde 

aandoeningen significant.

In januari publiceerde Buitenstate ‘Groen moet, 

groen is goed’ waarin 5 wetenschappelijk aan-

getoonde gevolgen van verblijf in de natuur 

werden vermeld: Groen ontstresst en gaat 

depressie tegen; groen nodigt uit tot bewegen; 

groen bevordert de gezonde ontwikkeling van 

kinderen; groen vermindert angststoornissen 

en wonen in het groen zorgt voor minder huis-

artsbezoeken en langer leven. En toen was er 

nog niet eens sprake van corona.
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Bomen zuiveren de lucht
In de Victoriaanse tijd werden op 

doktersadvies in Londen grote parken 

aangelegd: bomen zuiverden de lucht 

waardoor er aantoonbaar minder 

ziekteverzuim was bij arbeiders.

Het positieve effect van de natuur heeft ook de 

zorgsector ontdekt.” Zo schrijven bewegingscoa-

ches van het project ‘Bewegen Op Voorschrift’, 

‘wandelen in de natuur’ voor aan hun patiën-

ten. En rondom (woon)zorgcentra wordt steeds 

meer plaats gemaakt voor de natuur. Bijenhotels, 

bloemenweides, hobbydieren, een boomgaard, 

nestkastjes, moestuinen, zelfpluktuinen enz. 

Iedereen ervaart de natuur als positief. Of het 

nu gaat om dementerende bejaarden die genie-

ten van kleur en geur of van  jongeren die liever 

buiten spelen dan binnen en daarbij en passant 

een kwart minder risico lopen op overgewicht.  
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Medisch advies: natuurbezoek
Uit een onderzoek van Kantar blijkt dat 76% van de Neder-

landers vindt dat artsen natuurbezoek mogen voorschrijven 

als medisch advies. Ruim de helft van de ondervraagden zou 

eigenlijk ook zelf vaker de natuur in willen. Gemiddeld beste-

den Nederlanders 115 minuten per week in de natuur. In de 

leeftijdscategorie 18 tot 54 jaar blijft dat steken op een schrale  

1 uur en 37 minuten. Diverse organisaties, waaronder Nature For 

Health (NFH), bepleiten al jaren een actief gebruik van natuur 

voor de gezondheid, ook in de zorg, zowel curatief als preven-

tief. NFH verwelkomde het initiatief op de Shetlandeilanden 

in Schotland, waar artsen in voorkomende gevallen natuur 

voorschrijven. Daartoe is een 'Nature Prescriptions_Calendar'  

ontwikkeld. NFH heeft met partners een soortgelijk initia-

tief in ontwikkeling, gericht op inzet van natuur in delen van 

de eerstelijnszorg. Dit initiatief is er één van vele die in de 

gezondheidszorg moeten leiden tot (nog) meer aandacht voor 

natuur, zowel bij patiënten als zorgverleners zelf.

Voor meer informatie
1. De website ‘Beter in het groen’ 

biedt een overzicht van ca. 1200 

activiteiten in het groen, van 

wekelijkse wandelgroepen tot burn-

out begeleiding.

2. Nature For Health. NFH stimuleert 

crossovers op het raakvlak van 

natuur en gezondheid. Van lokaal tot 

internationaal niveau.

3. Op de site van het IVN zijn diverse 

factsheets o.a. voor zorgprofessionals 

geplaatst met ‘gezond in het groen’ 

cijfers.

‘Groen moet, groen is goed’  
De belangrijkste voordelen van wonen en leven nabij de natuur:

 groen ontstresst en gaat depressie tegen;

 groen nodigt uit tot bewegen;

 groen bevordert de gezonde ontwikkeling van kinderen;

 groen vermindert angststoornissen;

 wonen in het groen zorgt voor minder huisartsbezoeken en langer leven.
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De open keuken heeft een landelijke uitstraling en geeft 

toegang tot het overdekte terras. Op de begane grond vindt u 

onder meer een kantoorruimte, praktische bijkeuken en was-

ruimte. De eerste verdieping heeft vier royale slaapkamers én 

een luxe badkamer.

De villa wordt geheel omsloten door de perfect onderhouden 

tuin. Meerdere terrassen geven u de mogelijkheid om in alle 

rust, ruimte & privacy te genieten van het echte buitenleven. 

Op zomerse dagen – die we in Nederland steeds vaker kennen 

– geniet u van uw eigen verwarmde zwembad. Kortom, deze 

villa biedt u alle comfort en is gewoon een heerlijke relaxplek.

Bekijk dit heerlijke gezinshuis met eigen ogen. Het is zeker de 

moeite waard!

St. Willebrord (NB), Populierenstraat 40 

Magnifieke villa in 
mediterrane sfeer

vraagprijs € 995.000,- k.k.

Buitenstate
excellent

Een buitenzwembad. Een onder architectuur 

aangelegde tuin. En een tip top afgewerkt inte-

rieur met comfortabele vloerverwarming. Deze 

luxe villa ligt heerlijk rustig en landelijk en 

heeft een zeer goede ontsluiting naar de A58 

(Roosendaal-Breda). 

In deze sfeervolle en lichte villa waant u zich in 

mediterrane sferen. In de living treft u een fraaie 

schouw en gashaard aan. Door de vele raampar-

tijen is er volop licht. Het is hier aangenaam ver-

toeven: er is voldoende ruimte om met vrienden, 

familie of uiteraard zelf te genieten. 
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Buitenstate
excellent

076-5937000
St. Bavostraat 39a  in Rijsbergen
info@schalkmakelaardij.nl
 
schalkmakelaardij.nl

Magnifieke villa in 
mediterrane sfeer

 

Perceel

5.370 m²

Specifiek
Verwarmd 
zwembad

 

Bouwjaar

1995
 

Inhoud

1.177 m³
 

cmyk 36 / 97 / 52 / 57

cmyk 40 / 40 / 41 / 22
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Een ding is zeker: u wordt altijd omarmd door de 

unieke sfeer van dit eeuwenoude gebouw.

Maak een wandelingetje rond uw 
eigen gracht!
De huidige eigenaar onderhoudt dit uitzonder-

lijke Rijksmonument, de heerlijke tuin en het 

volledig met water omsloten perceel, met veel 

zorg en liefde. Daardoor zijn veel authentieke 

kenmerken bewaard gebleven. Karakteristiek 

aan het woonhuis is bijvoorbeeld de hoge gevel 

met fraaie versieringen, het bovenlicht en de 

markante entree met loopbrug aan de voorzijde. 

Scheemda (GR), Kerklaan 55 

Prachtige pastorie 
uit 1250 bekijken?

vraagprijs € 999.999,- k.k.

Buitenstate
excellent

1250. Omstreeks deze periode legt men de eerste steen van 

deze Weem, oftewel pastorie, in Scheemda. Gaat u straks 

wonen in een van de oudst gedateerde gebouwen die Neder-

land bezit? U heeft er – te midden van de rust en ruimte – 

volop mogelijkheden om te genieten of te ondernemen. De 

pastorie ligt in het hart van gemeente Oldambt, op een half 

uurtje rijden van het gezellige Groningen.

Wat maakt deze plek zo bijzonder? Het is de combinatie van 

historie, natuur en ongekende mogelijkheden. U kunt bijvoor-

beeld een Bed & Breakfast of bedrijf aan huis beginnen. Zeld-

zame vogels spotten in uw eigen tuin of gewoon een heerlijk 

boek lezen in de zonnige stijlkamer. 
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Buitenstate
excellent

0598-453355
Kerkstraat 42a in Zuidbroek
info@makelaardijsmit.nl
 
makelaardijsmit.nl

Prachtige pastorie 
uit 1250 bekijken?

 

Perceel

7.035 m²

Specifiek
Rijksmonument 
omsloten door 
privégracht

 

Bouwjaar

1250
 

Inhoud

1.800 m³
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Er is bijna te veel om op te noemen. Eigenlijk kunt u het beste 

zelf een kijkje nemen, dat doet pas recht aan de veelzijdigheid 

van deze bijzondere plek. 

Het is alsof u een Middeleeuwse roman binnenloopt: een 

onderhoudsvriendelijk privé park met eeuwenoude tuinmuur, 

een moes- en pluktuin, een heuse torenkamer, sfeervolle bal-

kenplafonds en uw eigen luidklok op het dak… 

Huize De Bult is een charmant en fijn gezinshuis. Royaal van 

opzet, maar niet te groot. Ook een stel kan hier comfortabel 

wonen. Er zijn mogelijkheden voor een kantoor aan huis, er 

is een fraaie tuinkamer en u ervaart heel veel rust, ruimte en 

privacy. Het is een plek om thuis te komen.

De Bult (OV), Bultweg 7 

Al wat mooi is...

“Al wat mooi is, vervaagt zo met de tijd
Door ongeluk of door verval van de natuur
Maar jouw zomer gaat nimmermeer voorbij
Noch zal jouw schoonheid ooit vergaan.”
   William Shakespeare

vraagprijs € 1.245.000,- k.k.

Buitenstate
excellent

Shakespeare wist het al: sommige zaken blijven, 

ondanks de tijd, gewoon mooi. Zo ook dit 

prachtig klassieke en -echt unieke- landhuis.  

Historische charme verbonden met het comfort 

van nu. Buitenplaats Huize De Bult in Overijssel 

straalt al drie eeuwen lang! 
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Buitenstate
excellent

MAKELAARDIJ
BERG
ROELOF

0521-571126
Kruisstraat 10a in Diever
info@roelofberg.nl

www.roelofberg.nl

 

Perceel ca.

10.900 m²

Specifiek
Historische 
charme in 
Overijssel

 

Bouwjaar

1798
 

Inhoud

1.250 m³
 

mailto:info@roelofberg.nl
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U heeft fraai uitzicht over de landerijen en de 

natuurgebieden, die samen nationaal park het 

“Drents Friese Wold” vormen. U stapt hier zo op 

de fiets, trekt uw wandelschoenen aan of rijdt op 

uw paard, direct de natuur in. 

De fraaie woonboerderij is gebouwd in de jaren 

zeventig en is in 2014 hoogwaardig verbouwd. 

Fijn, want nu heeft u heerlijke vloerverwarming 

en u vindt alle woonvoorzieningen op de begane 

grond. Plus: nog twee extra slaapkamers op de 

eerste verdieping. En beide kamers hebben hun 

eigen trapopgang: hoe leuk is dat!

Vledder (DR), Middenweg 5 

Dromen komen uit in Vledder

vraagprijs € 845.000,- k.k.

Buitenstate
excellent

Dit is dé ideale plek om uw dromen te verwezenlijken. Deze 

comfortabele en sfeervolle woonboerderij - met vrijstaand 

bijgebouw - in het landelijk gebied nabij Vledder (Drenthe) 

heeft ongekende mogelijkheden. Wat dacht u van: een bed & 

breakfast, een mantelzorgwoning of kantoor aan huis? Ook 

het houden van paarden is heel goed mogelijk op deze fijne, 

groene plek. En, u bent met de auto binnen anderhalf uur in 

Amsterdam.

Het rietgedekte landhuis, met vrijstaand bijgebouw in dezelfde 

stijl, ligt op een ruime kavel. Er is oneindig veel speelruimte. 

En meer dan voldoende frisse lucht en groen om u heen.  
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Buitenstate
excellent

Dromen komen uit in Vledder

 

Perceel

2.537 m²

Specifiek
Zadeldak 
bedekt met riet

 

Bouwjaar

1970
 

Inhoud

550 m³
 

MAKELAARDIJ
BERG
ROELOF

0521-571126
Kruisstraat 10a in Diever
info@roelofberg.nl

www.roelofberg.nl

mailto:info@roelofberg.nl
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De wijzen gaan richting het Oosten. Ze laten 

de Randstad -met de sterk gestegen prijzen 

en slechte prijs/kwaliteit verhouding- voor 

wat het is, en trekken naar Overijssel en Gel-

derland. Maar ook naar Brabant of andere 

meer landelijke plekken die Nederland rijk 

is. Het is een gestaag toenemende stroom 

van huishoudens, waarbij met name vijftig-

plussers zich vestigen in grotere en duur-

dere koopwoningen. Onderzoeksbureau RIGO 

schreef er een rapport over ‘Op naar het Oos-

ten... En daar voorbij’. Buitenstate interviewde 

RIGO partner en analist André Buys. 

Om hoeveel huishoudens gaat het en naar 
welke regio gaan ze? 
In 2018 ging het om ruim tienduizend verhuisde huishou-

dens tussen de Randstad en ‘het Oosten’. Vooral in de regio’s 

Rivierenland en Food Valley, die aan de Randstad grenzen, 

nam de instroom toe. Door de stijgende prijzen in de Randstad 

is het niet verwonderlijk dat huishoudens zoeken naar meer 

vierkante meters voor een redelijke prijs en uitwijken naar 

omliggende gemeenten, alwaar ze op hun beurt ook weer bij-

dragen aan stijgende prijzen. 

 het Oosten
Vijftigplussers naar Buitenstates in Achterhoek, Noord-Veluwe en Landelijk Twente

Wijzen naar  
1
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Naar grotere en duurder... 
Wat is het effect?
Kopers uit de Randstad blijken in vrijwel alle 

tien de onderscheiden regio’s duurdere (en ook 

grotere) woningen te betrekken dan kopers 

afkomstig uit de regio zelf. Het verschil is het 

grootst in de Achterhoek,  Noord-Veluwe en lan-

delijk Twente. In deze regio’s gaat het om tien-

duizenden euro’s verschil. Dit zijn ook de regio’s 

waar de vestigers uit de Randstad wat ouder zijn: 

het zijn veelal mensen die zich met de opbrengst 

van hun huis in de Randstad wel het een en 

ander kunnen veroorloven. Ze verhuizen omdat 

ze rustiger willen wonen, meer in de natuur of 

gewoon een betere prijs/kwaliteit wensen. ‘Back 

to the roots’ speelt ook een rol: mensen die na 

een loopbaan in de Randstad terugkeren naar 

geboortegrond.

De toekomst?
We verwachten dat de schaarste aan ruime en 

betaalbare woningen in de Randstad alleen maar 

groter wordt. De productie blijft al jaren achter: 

prijsstijgingen in de landelijke gebieden gren-

zend aan de Randstad zijn een logisch gevolg. 

De ‘overloop’ zal aanhouden of nog toenemen, 

zowel in oostelijke richting als naar andere delen 

van Nederland.

Van wie, voor wie?
André Buys is partner bij Rigo 

Research en Advies. Hij houdt zich 

onder meer bezig met de invloed 

van bevolkingsontwikkelingen op 

woongebieden en op het functioneren van 

de woningmarkt in het bijzonder. Voor 

de Provincies Gelderland en Overijssel 

onderzocht RIGO de omvang en aard van 

de verhuisstromen tussen (delen) van de 

Randstad en (delen van) beide oostelijke 

provincies. Voor het onderzoek is gebruik 

gemaakt van CBS-Microdata. 
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De Randstedelijke huishoudens zijn onder te 
verdelen in leeftijdscategorieën. Wie gaat 
waar naar toe?
In de dichtbij gelegen regio’s bestaat de instroom vooral uit 

huishoudens tussen dertig en vijfenveertig jaar. Zij betrekken 

veelal een eengezinswoning. In de stroom naar Nijmegen en 

Enschede domineren de jongeren in studentenleeftijd. Zwolle 

en Arnhem trekken vooral twintigers en dertigers: reden 

studie of werk. Landelijke regio’s trekken steeds meer vijftig-

plussers, die zich in relatief grote en duurdere koopwoningen 

vestigen. 
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Makelaardij Ing. H.H. Smit

Fraai en landelijk aan de doorgaande weg naar 
Winschoten gelegen LANDHUIS met houten 
garage 25 m², erf tuin en weiland. Grenzend aan 
Oldambtmeer. Rieten dak vernieuwd 2018. CV HRC. 
Aanbouw optimaal geïsoleerd. Een feest om te 
bewonen. Tuinkamer op het westen met tuinzicht.

Bouwjaar: 1863 | 2006 | houten garage 25 m² | 
woonoppervlakte: 180 m² | perceeloppervlakte: 
5839 m² | inhoud: 850 m³ | bijzonderheden: zeer 
fraai aan Oldambtmeer gelegen.

Beerta (GR), Hoofdstraat 33 

€ 424.500,- k.k.

Landelijk gelegen riet gedekt LANDHUIS met 
inpandige garage 60m², aparte stenen garage 
62m² met zolder, stenen tuinhuis 50m² met sauna, 
stoomcabine en douche in kelder, Zwembad 32m², 
erf, tuin, oprit en grasveld. Fraaie tuin met vrij 
uitzicht en volledige privacy. CV 2014 HRC. Geheel v.v. 
vloerverwarming. Elekt. 3x 50 Amp., waterontharder, 
tuinhuis met eigen wellnesscentrum, sauna 14m², 
turksstoombad 7 persoons etc. jacuzzi en zwembad 
4 x 8 m. Vrijstaande garage met elektr. roldeur en 
zolder (bj.2010) 4 5m². 10 zonnecollectoren voor 
verwarming van tuinhuis en zwembad. 

Bouwjaar: 1995 | 2010 | inpandige garage 60 m², aparte 
stenen Garage 62 m² | woonoppervlakte: 285 m² | 
perceeloppervlakte: 8955 m² | inhoud: ca. 1200 m³.

Wedde (GR), Wedderstraat 88

€ 749.500,- k.k.

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 

keuze. Ons enthousiasme voor de Ommelander woningen is onafhankelijk 

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

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

u te bieden hebben. 

Kerkstraat 42a 9636 AC Zuidbroek

0598-453355

info@makelaardijsmit.nl 

makelaardijsmit.nl

Noord-Nederland



36

Noord-Nederland

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 21 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. 

Makelaardij Sierd Moll
Badweg 30  8401 BL Gorredijk | T 0513-460101

info@sierdmoll.nl | www.sierdmoll.nl

Hier gaat ons makelaarshart sneller van kloppen. 
Werkelijk unieke sfeer. Foto’s zeggen meer dan 
1000 woorden, wat een plaatje. Aan de binnenkant 
krijg je in enkele kamers het gevoel alsof je door 
een prachtig museum wandelt. En dat terwijl de 
buitenzijde eind jaren 70 opnieuw is opgetrokken. 
Deze keurige woonboerderij met bijgebouw is ook 
nog eens gelegen op een prachtig plekje in het 
buitengebied van de gemeente Heerenveen. De 
laatste modernisatie is eind jaren 70 uitgevoerd. 

Bouwjaar: 1920 | perceeloppervlakte: 3308 m² | 
Inhoud: 550 m³ | woonoppervlakte: 162 m². 

Bontebok (FR), Eerste Compagnonsweg 67 

verkocht onder 
voorbehoud

Wat een schitterend plekje midden tussen de 
weilanden. Deze riante woning ligt op ruim 60 meter 
van De Plasse met prachtig zicht op de eigen tuin met 
vijver. Vanuit de woonkamer zicht over de weilanden 
en natuur. De woning is oorspronkelijk gebouwd in 
de jaren 30, maar in de jaren 90 verbouwd en in 2007 
uitgebouwd met een slaapkamer op de begane grond. 
Het geheel is extra aantrekkelijk vanwege de grote 
loods welke met spouwmuren gebouwd is in 1999. 

Loods: 100 m² | perceeloppervlakte: 4410 m² |  
Woonoppervlakte: 166 m² | bijzonderheden: 
glasvezel aangelegd (nog aanmelden). 

Langezwaag (FR), De Plasse 12

€ 565.000,- k.k.

Aanbod Makelaardij Sierd Moll     
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Ondernemers opgelet! Wat een mooie kans op zo’n 
prachtplek aan de turfroute. Deze woonboerderij 
is ideaal voor ondernemers met bijvoorbeeld een 
paardenhobby. Aan ruimte geen gebrek! Zowel 
het woonoppervlakte is riant, evenals de loods/
werkplaats (± 520 m²), de stallen (± 130 m²) als 
het tegenoverliggende weiland van maar liefst 1,02 
hectare. 

Woonoppervlakte: 240 m² | Inhoud: 2000 m³ |  
perceeloppervlakte: 5150 m² | bestemming: 
bedrijfsdoeleinden met bedrijfswoning. 

Waar te beginnen… zoveel bijzonderheden en 
pluspunten:
1. De plek is prachtig in het landelijke buitengebied 

van Nij Beets, met een voortuin van ca. 60 meter.  
Ook nog eens nabij open vaarwater 
(polderhoofdkanaal/turfroute).

2. De woonboerderij is vrijwel geheel opnieuw 
opgemetseld en gebouwd in de periode 2001-
2007. 

3. De kavel: de totale kavel is ruim 7035 m².
4. De loodsen; in totaal ruim 1000 m² aan 

bedrijfsloodsen aanwezig
 
Bouwjaar: oorspronkelijk 1928 | Inhoud: 950 m³ |  
Woonoppervlakte: 256 m² | bijzonderheden: De 
randstad is in een uur bereikbaar!  

Wijnjewoude (FR), Compagnonsfeart 81 /81A 

Nij Beets (FR), Krume Swynswei 28

prijs op aanvraag

€ 575.000,- k.k.

Wow wat een sfeer en plekje! Op een prachtige plek 
aan doorgaand water van de Compagnonsvaart 
(Turfroute) gelegen woonboerderij met grote garage 
en rondom vrij uitzicht over de landerijen. De woning 
is de afgelopen jaren zeer sfeervol gemoderniseerd en 
grotendeels instap klaar. Met 2 slaapkamers en een 
badkamer op de begane grond behoort gelijkvloers 
wonen tot de mogelijkheden, op de etage is nog 
een zeer ruime slaapkamer met eigen badkamer. 

 

Wijnjewoude (FR), Tjalling Harkeswei 97

verkocht onder 
voorbehoud
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De Woudenhof 
Makelaars & Rentmeesters
Hoofdstraat Oost 51 8471 JJ Wolvega

0561 691717 | info@woudenhof.nl 

www.woudenhof.nl

De Woudenhof Makelaars & Rentmeesters
Hoofdstraat Oost 51 8471 JJ Wolvega

0561 691717 | info@woudenhof.nl 

www.woudenhof.nl

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.

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! Yannick Ernst Bianca van Dijk Annemarie KristelijnPeter Ernst

Deze goed onderhouden, vrijstaande woonboerderij 
(voormalig melkveebedrijf) met aangebouwde stal 
en vrijstaande schuur en diverse bijgebouwen, ligt 
op het grensgebied van Overijssel met Flevoland 
en heeft een magnifiek uitzicht over natuurgebied 
“De Weerribben”. Het geheel ligt op een perceel van 
ruim 1,9 ha en beschikt over een eigen zwemkolk! 
Tevens heeft het een slaap- en badkamer op de 
begane grond.

Bouwjaar: 1919 | Perceeloppervlakte: 19.175 m² | 
Woonoppervlakte: 129 m² | Diverse bijgebouwen.

Blankenham (OV), Blokzijlerdijk 5 

€ 469.000,- k.k.

Liefhebbers van ruimte en paardenliefhebbers 
opgelet! Vrijstaande woonboerderij met meerdere 
opstallen op ruim 2.5 hectare eigen grond! De 
woning is gebouwd in 1990, geheel geïsoleerd en 
heeft een slaapkamer en een badkamer op de begane 
grond. Naast de woning staat een grote schuur/stal 
en garage met kap, gebouwd in dezelfde stijl als de 
woning en voorzien van 12 zonnepanelen.

Bouwjaar: 1990 | Perceeloppervlakte: 25.927 m² | 
Woonoppervlakte: 157 m² | Bijzonderheden: geschikt 
(te maken) voor het houden van paarden / nabij 
Nationaal Park De Weerribben.

Blesdijke (FR), Markeweg 54

€ 565.000,- k.k.

Aanbod De Woudenhof Makelaars & Rentmeesters     
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De Woudenhof 
Makelaars & Rentmeesters
Hoofdstraat Oost 51 8471 JJ Wolvega

0561 691717 | info@woudenhof.nl 

www.woudenhof.nl

Landelijk gelegen vrijstaande en uitgebouwde 
woning met vrijstaande houten schuur en 
vrijstaande houten overkapping. De woning is recent 
uitgebouwd en voorzien van een moderne badkamer 
en keuken. De woning beschikt over maar liefst 5 
slaapkamers en ligt aan de rand van het 800 ha grote 
natuurgebied “de Rottige Meenthe”, een water en 
laagveen landschap als onderdeel van nationaal park 
‘De Weerribben’.

Bouwjaar: 1940 | Perceeloppervlakte: 890 m² | 
Woonoppervlakte: 132 m² | Recent uitgebouwd 
en gemoderniseerd | Gezolderde schuur met 
krachtstroom.

Aan het eind van een toegangsweg welke door de 
landerijen voert, op ruim 200 meter afstand van de 
openbare weg, ligt verscholen in de natuur landgoed 
“De Lindehof”. Het geheel is gelegen op een  
unieke locatie, omzoomd door bos afgewisseld met 
weilanden en boomwallen. Door de omvang biedt 
het geheel een overvloed aan rust en ruimte en de 
woning op het terrein biedt veel privacy.  

Bouwjaar woonboerderij: 2007 | Perceeloppervlakte: 
94.560 m² | Diverse bijgebouwen | Bijzonderheden: 
op dit moment wordt het landgoed gebruikt ten 
behoeve van dagbesteding.

Munnekeburen (FR), Grindweg 81 

Blesdijke (FR), Steenwijkerweg 120

€ 374.000,- k.k.

€ 1.200.000,- k.k.

Unieke kans voor liefhebbers van rust en ruimte, 
hier ‘hoor’ je de stilte! In de omgeving van 
Nijemirdum ligt deze goed onderhouden, unieke 
woonboerderij met onder architectuur gebouwde 
aanbouw en ruime schuur met overkapping voorzien 
van buitenkeuken. Het geheel is gesitueerd op een 
perceel van maar liefst 3.600 m² en grenst aan de 
bossen van Natuurmonumenten.

Perceeloppervlakte: 3.600 m² | Woonoppervlakte: 
159 m² | Slaapkamers met eigen badkamer | 
Bijzonderheden: mogelijkheid om 2 paardenboxen te 
realiseren.

Nijemirdum (FR), Nij Amerika 19

€ 550.000,- k.k.
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Deze ruime en hoogwaardig afgewerkte villa met 
inpandige garage is onder architectuur gebouwd 
en ligt aan het begin van de doorgaande weg naar 
Oldeholtpade. De woning is in 1977 gebouwd, 
heeft twee badkamers, vier slaapkamers en is 
geheel onderkelderd. De verzorgde aangelegde tuin 
beschikt over diverse vaste planten, tuinpaadjes, 
vijver en terrassen. 

Bouwjaar: 1977 | Perceeloppervlakte: 2.720 m² | 
Woonoppervlakte: 214 m² | Bijzonderheden: onder 
architectuur gebouwde villa / natuurstenen vloer 
(leisteen) op de begane grond.

Oldeholtpade (FR), Hoofdweg 45 B 

€ 625.000,- k.k.

Charmante woonboerderij met ruime schuur, 
gelegen op maar liefst 1.3 hectare eigen grond. In 
de schuur bevinden zich 6 paardenboxen en een 
garage. Op het perceel is een buitenbak van ca. 40 x 
20 meter aanwezig en een weiland met automatische 
drinkwatervoorziening voor de paarden. Aan 
weerszijden van de woning ligt een verharde 
oprijlaan.

Bouwjaar: 1934 | Perceeloppervlakte: 13.010 m² |  
Woonoppervlakte: 154 m² | Paardenobject | 
Bijzonderheden: geschikt te maken voor dubbele 
bewoning.

Oosterstreek (FR), Oosterstreek 60

€ 425.000,- k.k.

Op de grens van Friesland en Drenthe, op een 
unieke locatie, in het Nationaal Park Drents-
Friese Wold gelegen recreatiebedrijf. Het geheel 
is maar liefst bijna 2 hectare groot en bestaat uit 
een karakteristieke, vrijstaande goed onderhouden 
woonboerderij (kolonieboerderij) met diverse 
bijgebouwen zoals garage en carport. Daarnaast 
diverse gebouwen waaronder een kantine met 
restaurant, toiletgroep, keuken, kelder, terras, 
wasgelegenheid, werkplaats en opslag.

Bouwjaar: 1933 | Perceeloppervlakte: 18.200 m² |  
Bijzonderheden: op het terrein liggen 3 forellen
visvijvers en zijn diverse outdoor activiteiten 
mogelijk.

Oosterstreek (FR), Oosterseveldweg 16

€ 695.000,- k.k.

Aanbod De Woudenhof Makelaars & Rentmeesters     
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Riant landhuis gelegen net buiten de bebouwde kom 
van Wolvega op een unieke, zeer rustige landelijke 
locatie. De prachtig gesitueerde ruime kavel biedt 
vele mogelijkheden. Zo kan het geheel, zoals thans, 
ingericht worden als tuin, maar ook het houden van 
paarden of kleinvee behoort tot de mogelijkheden. 
De royale woning biedt, indien gewenst, ruimte voor 
een praktijk of kantoor aan huis.

Bouwjaar: 2005 | Perceeloppervlakte: 3.345 m² | 
Woonoppervlakte: 240 m² | Vrijstaand bijgebouw 
met dubbele garage.

Aan de rand van natuurgebied De Weerribben 
gelegen voormalig boerderij bestaande uit een 
riant woonhuis met aangrenzende stal, kapschuur, 
vrijstaande garage en omliggende landerijen, op 
totaal ca. 2.8 hectare eigen grond. Aan achterzijde 
uitzicht op de rietlanden. De woning beschikt over 
een slaapkamer en badkamer op de begane grond. 

Bouwjaar: 1983 | Perceeloppervlakte: 27.975 m² | 
Woonoppervlakte: 135 m² | Bijzonderheden: gelegen 
aan de rand van natuurgebied De Weerribben met 
aan achterzijde uitzicht op de rietlanden.

Wolvega (FR), De Meenthe 14

Ossenzijl (OV), Ossenzijlerweg 1 

€ 725.000,- k.k.

€ 565.000,- k.k.

In het centrum van Wolvega gelegen karakteristieke 
woonboerderij met vrijstaande schuur en tuin op het 
zuiden. Het bijgebouw staat achter op het erf aan de 
spoorwegzijde en onttrekt zo ten dele het zicht op de 
spoorbaan. De gebruiksmogelijkheden zijn divers, 
met name door het grote oppervlak ondergrond. 
Zowel voor particuliere bewoning als voor diverse 
woon-/werkbestemmingen geeft het object absoluut 
mogelijkheden.

Bouwjaar: 1886 | Perceeloppervlakte: 1.623 m² | 
Woonoppervlakte: 133 m² | Bijzonderheden: nog 
veel authentieke bouwelementen aanwezig in het 
voorhuis.

Wolvega (FR), Lycklamaweg 2 

€ 325.000,- k.k.
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Thuis in landelijk wonen 
Behalve in de steden en dorpen zijn de makelaars van Lamberink ook 

thuis op het platteland van 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 

Noord-Nederland. Daarnaast maken we gebruik van het landelijke netwerk 

dat ons ter beschikking staat dankzij onze aansluiting bij Buitenstate.    

 

Stijlvol karakteristiek landhuis (1927) met zeer 
praktisch bijgebouw (voormalig huisartsenpraktijk), 
volledig zelfvoorzienend. De woning beschikt over 
een extra werkkamer beneden, kenmerkt zich door 
veel lichtinval en heeft o.a. vier slaapkamers en 
badkamer op de eerste verdieping. Het landhuis is 
grotendeels gerenoveerd in 1994 en 2000.

Bouwjaar: 1927 | Woonoppervlakte: 191 m² | 
Perceeloppervlakte: 2.200 m² | Inhoud: 818 m³ |  
Berging/garage: 127 m² | Bijzonderheden: zeer 
karakteristiek landhuis met extra multifunctionele 
ruimte op toplocatie centraal in dorp gelegen.

Aalden (DR), Aelderstraat 17/17a

€ 695.000,- k.k.  

Karakteristieke riet gedekte woonboerderij op een 
geweldige locatie. Naast de woonboerderij zijn er een 
tweetal praktische bijgebouwen voor een diversiteit 
aan mogelijkheden. Dit alles staat op een zeer ruim 
perceel, aan de rand van het dorp met prachtig weids 
uitzicht over de landerijen. Echt een gevoel van thuis 
komen…

Bouwjaar: 1902 | Woonoppervlakte: 110 m²| 
Perceeloppervlakte: 1735 m² | Inhoud: 419 m³ | 
Berging/garage: 168 m² | Bijzonderheden: via twee 
toegangswegen bereikbaar. 

Aalden (DR), Oud Aalden 2

€ 369.000,- k.k.

Lamberink Makelaars & Adviseurs
www.lamberink.nl

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

Aanbod Lamberink Makelaars & Adviseurs     
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Vrijstaande villa deels onderkelderd met 
inpandige garage. De zeer ruime woning met een 
inhoud van ruim 1200 m³ beschikt over ruime 
tuingerichte living voormalig slaap/badkamer 
op de begane grond en maar liefst vijf riante 
slaapkamers en badkamer op de verdieping.  
In het geliefde Noordbarge, chique rustige 
woonomgeving. Fraai aangelegde tuin met perfecte 
zonligging. 

Bouwjaar: 1982 | Woonoppervlakte: 267 m² | 
Perceeloppervlakte: 925 m² | Inhoud: 1.208 m³ | 
Berging/garage: 120 m² | Bijzonderheden: Landelijk 
nabij centrum in een perfecte staat van onderhoud. 

Emmen (DR), De Boerhoorn 11

€ 695.000,- k.k. 

het achterhuis van een traditioneel gebouwde 
BOERDERIJ met een fantastisch mooi weids uitzicht 
over landerijen. Het betreft een unieke, knusse 
woning met een vrijstaand atelie in de fraaie 
beschutte tuin met fruitbomen en veel privacy aan 
de achterzijde. Deze woonruimte wordt aangeboden 
met een aangrenzend perceel grasland, zeer geschikt 
voor hobbymatig gebruik voor paarden of kleinvee.

Bouwjaar: 1952 | Woonoppervlakte: 57 m² | 
Perceeloppervlakte: 7332 m² | Inhoud: 233 m³ | 
Berging: 51 m² | Bijzonderheden: Ook beschikt deze 
woning over schuur met o.a. een prachtig atelier/
gastenverblijf in de tuin.

Ellertshaar (DR), Ellertsweg 5a 

€ 300.000,- k.k.

Stijlvolle villa op absolute toplocatie gelegen ligt 
aan een zeer rustige doodlopende straat, nagenoeg 
in het centrum van Emmen. De royale onder 
architectuur gebouwde villa met heeft een geheel 
onderkelderde inpandige dubbele garage en maar 
liefst 7 slaapkamers. Wonen, slapen en baden op 
zowel begane grond als verdieping op een fantastisch 
perceel van 1.715 m²! Daarbij zijn alle gewenste 
voorzieningen binnen handbereik. 

Bouwjaar: 1974 | Woonoppervlakte: 490 m² | 
Perceeloppervlakte: 1.715 m² | Inhoud: 1.715 m³ |  
Berging/garage: 64 m²  Bijzonderheden: zowel 
binnen als buiten veel privacy, maar in het hart van 
Emmen.

Emmen (DR), Diederingswal 3

€ 789.000,- k.k.
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Volledig gerenoveerde en duurzame kerkvilla op riant 
perceel. Achter de stoere gevel van deze voormalige 
kerk in de Amsterdamse bouwstijl bevindt zich 
een verrassend vormgegeven woning met vele 
mogelijkheden. Het afwerkingsniveau is hoog met 
veel aandacht voor detail zodat oorspronkelijke 
elementen des te meer tot hun recht komen. Daarbij 
zijn er naast de verschillende terrassen ook nog 
diverse schuren.

Bouwjaar: 1936 | Woonoppervlakte: 356 m² | 
Perceeloppervlakte: 1.712 m² | Inhoud: 1.509 m³ |  
Berging/garage: 50 m²  | Bijzonderheden: riant 
wonen tegen geringe stookkosten door onder andere  
een warmtepomp, vloer en dakisolatie en 24 
zonnepanelen.

Emmer-Compascuum (DR), Kanaal A NZ 106

€ 469.000,- k.k.

Prachtig aan de rand van Noordbarge gelegen waarbij 
rust ruimte en comfort in één hand samen gaan. 
Kenmerkend voor de woning zijn fantastisch ruim 
gesitueerde tuingerichte living met eetkamer, werk/
en slaapkamer met badkamer op de begane grond. 
Verder zijn er nog vier slaapkamers en een 2e 
badkamer op de verdieping. De woning heeft naast 
een royale garage ook nog een carport. 

Bouwjaar: 1997 | Woonoppervlakte: 249 m² | 
Perceeloppervlakte: 1.463 m² | Inhoud: 1.076 m³ | 
Berging/garage: 47 m² | Bijzonderheden: De woning 
heeft een absolute toplocatie: aan de rand van het 
dorp én volop rust én ruimte.

Emmen (DR), Zuideind 40

€ 748.000,- k.k. 

Royale vrijstaande villa in een bosrijke omgeving 
op een absolute toplocatie. De architectonisch 
ontworpen villa met inpandige garage. Daarbij is 
er voldoende (leef)ruimte met o.a. een tuingerichte 
living en kantoorruimte, woon- eetkeuken, vier 
slaapkamers, een luxe badkamer en een wellness-
fitnessruimte. Kortom: door de fraaie open structuur 
van de locatie kan er volop genoten worden. 

Bouwjaar: 1961 | Woonoppervlakte: 268 m² | 
Perceeloppervlakte: 1.765 m² | Inhoud: 1.009 m³ |  
Berging/garage: 35 m² | Bijzonderheden: een 
absolute toplocatie in bosrijke omgeving.

Emmen (DR), Vossepad 4 

€ 639.000,- k.k.

Aanbod Lamberink Makelaars & Adviseurs     
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Monumentale rustieke woonboerderij aan het 
uiteinde van een doodlopende straat op een royaal 
perceel. De woonboerderij uit 1851 is volledig 
gerenoveerd en gemoderniseerd maar heeft de 
authentieke elementen behouden. Vanuit de living 
is er prachtig vrij uitzicht over de landerijen van Ern. 
De aangebouwde schuur biedt volop mogelijkheden 
tot bijvoorbeeld het realiseren van een Bed & 
Breakfast (officiële vergunning aanwezig).

Bouwjaar: 1851 | Woonoppervlakte: 325 m² | 
Perceeloppervlakte: 2.974 m² | Inhoud: 1.895 m³ |  
Berging/garage: 163 m² | Bijzonderheden: de 
aangebouwde schuur biedt mogelijkheden voor 
een kantoor aan huis, kangoeroewoning of Bed & 
Breakfast.

Erm (DR), Achterste Erm 2

€ 599.000,- k.k.

Landelijk gelegen woning waarbij zowel het binnen 
als buiten perfect onderhouden is. De woning is 
recentelijk uitgebouwd en ligt aan vis- en vaarwater 
met vrij uitzicht over de landerijen. Tevens is er 
een luxe buitenverblijf, royale schuur en diverse 
parkeerplaatsen. Dit alles staat op een zeer riant 
perceel tussen de dorpen Geesbrug en Nieuweroord.

Bouwjaar: 1950 | Woonoppervlakte: 139 m² | 
Perceeloppervlakte: 1.600 m² | Inhoud: 535 m³ |  
Berging/garage/buitenverblijf: 36 m² |  
Bijzonderheden: riant en luxe buitenverblijf, gelegen 
aan vis en vaarwater.

Geesbrug (DR), Verl. Hoogeveense Vaart 142

€ 498.000,- k.k.

Luxe en traditioneel gebouwde woonboerderij. 
Een uniek, royaal en comfortabel huis, met een 
woonoppervlak van ruim 190 m². De woning voldoet 
aan de hoogste eisen van woongenot. Door het ruime 
perceel rondom de woning is de privacy gewaarborgd 
en biedt het tevens een vrij uitzicht over het 
glooiende landschap van de Hondsrug.

Bouwjaar: 2012 | Woonoppervlakte: 190 m²| 
Perceeloppervlakte: 15.720 m² | Inhoud: 993 m³ | 
Berging/garage: 145 m² | Bijzonderheden: Ruime 
schuurruimte voor het uitoefenen van ruimte 
vragende hobby’s of Bed & Breakfast.

Gieten (DR), Bonnen 63

€ 725.000,- k.k.



46

Noord-Nederland

Deze nostalgische woning staat op een royaal 
bemeten perceel te midden van de Drentse natuur. 
Met alle voorzieningen op de begane grond is dit 
een perfecte woning, daarbij is er in 2001 een 
royale aanbouw gerealiseerd met o.a. eigen keuken, 
badkamer, living en serre. Kortom: ruimtelijk 
genieten midden tussen de bossen en natuur.

Bouwjaar: 1920 | Woonoppervlakte: 242 m²| 
Perceeloppervlakte: 2.370 m² | Inhoud: 924 m³ |  
Berging/garage: 61 m² | Bijzonderheden: De 
nostalgische woning en het nieuwe gedeelte op deze 
bijzondere locatie maakt het uitermate geschikt voor 
een breed publiek! Rust en ruimte passen het beste 
bij dit bijzondere woonhuis.

Gieten (DR), Zandvoort 16

€ 425.000,- k.k.

Op een prachtige locatie aan de rand van het dorp 
Gieten ligt deze vrijstaande (semi-) bungalow 
met aangebouwde garage op een royale kavel van 
1370 m². Dit deel van Gieten is ruim opgezet met 
veel bomen, groen en grote percelen, wat optimale 
privacy en leefcomfort garandeert.

Bouwjaar: 1962 | Woonoppervlakte: 132 m² | 
Perceeloppervlakte: 1370 m² | Inhoud: 807 m³ |  
Berging/garage : 31 m² | Bijzonderheden: Veel 
mogelijkheden om van deze woning uw droomhuis te 
maken. Het bouwblok laat uitbreiding toe.

Gieten (DR), Waardeellaan 39 

€ 406.000,- k.k.

Op één van de mooiste plekken van Gieten gelegen 
VRIJSTAANDE WONING uit 1970. Het geheel staat 
op een ruime kavel van 1483 m² eigen grond en 
heeft een grote vrijstaande garage met vliering. 
De woning is aan de achterzijde voorzien van een 
brede onderhoudsarme dakkapel, waardoor op de 
verdieping veel ruimte en tevens de mogelijkheid 
voor een extra badkamer is ontstaan.

Bouwjaar: 2005 | Woonoppervlakte: 412 m² | 
Perceeloppervlakte: 1.483 m² | Inhoud: 560 m³ |  
Berging/garage: 40 m² | Bijzonderheden: Goed 
onderhouden, levensloopbestendig, vanwege 
fijnstoffilter zeer geschikt voor astmapatiënten, 
zonnig terras, veel privacy.

Gieten (DR), Wilkerweg 8

€ 479.000,- k.k.

Aanbod Lamberink Makelaars & Adviseurs     



47Aanbod Lamberink Makelaars & Adviseurs

Buitenstate Magazine 2020 | 2021

Noord-Nederland

Gerenoveerde vrijstaande woonboerderij op een 
royale kavel. Absolute toplocatie! De woonboerderij 
heeft praktische bijgebouwen en is met oog voor 
detail uiterst sfeervol verbouwd en gemoderniseerd 
met het woongemak van nu. Hierbij ligt de nadruk 
op duurzaamheid, hoge kwaliteit en het (her)gebruik 
van oorspronkelijke materialen. De woonboerderij 
biedt veel privacy en ligt nagenoeg in de kern van 
het dorp. 

Bouwjaar: 1913 | Woonoppervlakte: 229 m²| 
Perceeloppervlakte: 2.009 m² | Inhoud: 1.161 m³ |  
Berging/garage: 50 m² | Bijzonderheden: op het 
bemeten perceel staat een fraai nieuw ‘stookhok’ en 
vrijstaand dierenverblijf met 3 paardenboxen.

Oosterhesselen (DR),  Burg. de Kockstraat 99

€ 649.000,- k.k.

Aan de rand van Assen staat deze fantastische 
gemoderniseerde rietgedekte woonboerderij met 
authentieke details. Zowel de woning, schuur en tuin 
zijn met uiterste zorg onderhouden en dat is er aan af 
te zien. Mede door het riante perceel is deze woning 
een uitgelezen kans voor de paardenliefhebbers.

Bouwjaar: 1906 | Woonoppervlakte: 167 m² | 
Perceeloppervlakte: 29.190 m² | Inhoud: 641 m³ | 
Berging/garage: 18 m² | Bijzonderheden: er is een 
moderne paardenstal met 5 boxen, een zadelkamer 
en solarium aanwezig.

Rhee (DR), Messchenweg 4

€ 745.000,- k.k. 

Op een prachtige woonstand, aan de rand van het 
landelijke dorp Oudwoude ligt deze rietgedekte luxe 
woonboerderij met vrijstaande stenen garage. De 
woonboerderij is onlangs intern grondig verbouwd 
en gerenoveerd, hierdoor is het pand van alle 
gemakken voorzien. Rondom de woonboerderij ligt 
een verzorgde en mooi aangelegde tuin. Deze locatie 
in Oudwoude is ideaal voor mensen die houden van 
privacy, rust, ruimte en natuur.

Bouwjaar: 1935 | Woonoppervlakte: 262 m² |  
Perceeloppervlakte: 7.583 m² |  Inhoud: 946 m³ |  
Berging/garage: 35 m² | Bijzonderheden: perfecte 
locatie met veel privacy en het hebben van paarden.

Oudwoude (FR), Allemawei 3 

€ 850.000,-  k.k.
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Landelijk wonen op een schitterende locatie, beter 
dan dit kan het niet! De solide woonboerderij 
ligt midden tussen de landschappen zoals bos, 
heide en de nabij gelegen Vecht bij Junne. Tijdens 
de verbouwing van de woonboerderij is er niet 
bezuinigd op materiaalkeuze, en dat is er af te zien! 
Verder bevindt zich een kapschuur met garagebox op 
het royale perceel van 12.200 m²!

Bouwjaar: 1906| Woonoppervlakte: 299 m²| 
Perceeloppervlakte: 12.200 m² | Inhoud: 1.460 m³ |  
Berging/garage: 78 m² | Bijzonderheden: ruime 
kapschuur met garagebox, verzorgde tuin met grote 
vijver en privé bos.

Stegeren (OV), Nieboersteeg 2

€ 775.000,- k.k.

Prachtig gelegen rietgedekte woonboerderij met 
monumentale schuur, tuinhuisje en kapschuur 
op bijna 2,4 ha grond. Voor en achter de woning 
bevinden zich kavels groenland wat een heerlijk 
vrij uitzicht geeft. In de sfeervol verbouwde 
woonboerderij zijn vele authentieke details bewaard 
gebleven. Het bouwjaar van de woonboerderij is 
omstreeks 1834, de authentieke voorgevel is zelfs 
voorzien van het jaartal 1737.

Bouwjaar: 1834 | Woonoppervlakte: 224 m² | 
Perceeloppervlakte: 23.991 m² | Inhoud: 1.429 m³ |  
berging/garage: 137 m²  Bijzonderheden: zeer 
geschikt voor het houden van paarden, schapen en 
kleinvee, kapschuur voor auto's, camper of caravan.

Schoonebeek (DR), Europaweg 12

€ 660.000,- k.k.

Op unieke locatie, aan vaar- en viswater, staat dit 
riante vrijstaande landhuis. Het geheel is gelegen op 
slechts een paar autominuten van de A37 op een ruime 
kavel van circa 7.580 m². Het woonhuis is gebouwd 
met veel oog voor detail en met gebruikmaking van 
hoogwaardige en luxe bouwmaterialen. Kortom 
een ruime kwaliteitswoning op een prachtige vrije 
locatie.

Bouwjaar: 2003 | Woonoppervlakte: 277 m² | 
Perceeloppervlakte: 7.580 m² | Inhoud: 993 m³ |  
Berging/garage: 150 m² | Bijzonderheden: de keurig 
aangelegde tuin is voorzien van een overdekt 
zwembad.

Wachtum (DR), Grevenberg 3

€ 749.000,- k.k.

Aanbod Lamberink Makelaars & Adviseurs     
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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.

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

Wij hopen je voor een nadere kennismaking te mogen begroeten!

MAKELAARDIJ
BERG
ROELOF

Roelof Berg Makelaardij

Dit is dé ideale plek om uw plattelandsdromen te 
verwezenlijken. Te midden van de landerijen, via 
een oprijlaan, staat deze comfortabele en sfeervolle 
woonboerderij met paardenstallen, inloopstal en 
weiland. Deze locatie in het landelijk gebied op de 
grens van Drenthe en Friesland heeft ongekende 
mogelijkheden. Wat dacht u van: praktijk aan huis, 
een bed & breakfast of een mantelzorgwoning? Ook 
het houden van paarden (of andere dieren) is heel 
goed mogelijk op deze fijne, groene plek.

Bouwjaar: 1927 | Wonen: 215 m² | Perceel: 8.250 m² 
| Vrijstaande schuur: ca. 100 m² | Slaapkamers: 7 | 
Bijzonderheden: Inloopstal en rijbak.

Noordwolde (FR), Oosterseveldweg 8 

€ 695.000 k.k.

Op een geweldige locatie in het landelijke 
gebied, op de grens van Drenthe en Overijssel, 
onder architectuur verbouwde, karakteristieke 
woonboerderij (bouwjaar 1892). Onder architectuur 
aangelegde siertuin met fraaie vijverpartij, jacuzzi, 
boomgaard en fraai rond buitenverblijf. Op het 
terrein is een geheel omheinde paddock en verlichte 
rijbak met vrije toegang tot de inloopstal. De 
vrijstaande schuur van ca. 80 m² is voorzien van 3 
paardenboxen en een inpandige garage/schuur. De 
mooi besloten kavel van 1 hectare eigen grond is 
omsloten door mooie bossingels. 
Bouwjaar: 1892 | Wonen: 800 m² |  
Perceel: 10.000 m² | Vrijstaande schuur: 84 m² | 
Slaapkamers: 5 | Bijzonderheden: 3 paardenboxen, 
paddock en verlichte rijbak.

Nieuwlande (DR), Joh. Poststraat 13 

VERKOCHT

mailto:info@roelofberg.nl
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Op een werkelijk prachtige locatie in het rustieke 
buitengebied van Diever, op slechts 2 kilometer 
van het centrum van Diever, ingrijpend verbouwde, 
verrassend ruime, woonboerderij met energielabel 
A, paardenbak en 2 vrijstaande schuren. Rondom de 
woonboerderij ligt een heerlijke tuin met schitterend 
vrij uitzicht over de landerijen en aangrenzend 
weiland. Het geheel ligt op ca. 8.000 m² en is 
omgeven door weilanden en bossingels zodat de 
privacy maximaal gewaarborgd is. 

Het geheel heeft een bedrijfsbestemming en de 
schuur van ca. 70 m² kan omgebouwd worden tot 
zelfstandige praktijkruimte met een oppervlakte 
van ca. 110 m².
De fraaie natuurgebieden die samen het Nationaal 
park “Het Drents Friese Wold” vormen (6700 
ha. natuurgebied) liggen letterlijk naast de deur, 
derhalve een unieke locatie voor de liefhebber van 
natuur, rust en ruimte. Het dorp Diever ligt vlakbij 
de autowegen A28 en A32.
Op het erf staan 2 vrijstaande schuren met een 
oppervlakte van ca. 72 m² en ca. 120 m² welke op dit 
moment in gebruik zijn als huisvesting voor paarden 
en gebruik als berging. Ook treft u er een paardenbak 
van ca. 1.100 m² (27 m x 42 m).

Bij te kopen grond:
Er is een mogelijkheid om het achter de boerderij 
gelegen grasland bij te kopen voor een koopsom van 
€ 6,= k.k. per m²;

Diever (DR), Kalteren 8

€ 805.000,- k.k.

Bouwjaar: 1954
Wonen: 315 m² 
Perceel: ca. 8.000 m² 
Slaapkamers: 6
Vrijstaande schuren:  
ca. 72 m² en ca. 120 m² 
Bijzonderheden:  
1 paardenbak.

Aanbod Roelof Berg Makelaardij     
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Op een schitterende locatie in het landelijk gebied 
nabij Ansen tussen Dwingeloo en Ruinen ligt deze 
riante woonboerderij met 2 ruime bijgehouwen met 
paardenstallen op een perceel van bijna 1,9 hectare 
grond. De woonboerderij kan nog volledig naar eigen 
wensen worden ingevuld. Het geheel leent zich 
uitermate goed voor de combinatie wonen/werken 
of het houden van paarden (u rijdt zo de bossen van 
het Dwingelderveld in!). 
De achterliggende tuin biedt een volledig vrij 
uitzicht over de aangrenzende landerijen. Een 
werkelijk paradijs voor de natuurliefhebber. Een 
plek om te onthaasten en grenzeloos te genieten. 
Dwingeloo en Ruinen zijn gezellige brinkdorpen en 
bieden veel voorzieningen op winkel- en sociaal 
gebied. Nationaal park ‘Het Dwingelderveld’ ligt 

voor de deur, een unieke aaneenschakeling van 
gevarieerde natuur en een uniek coulisselandschap. 
Dit is bij uitstek de omgeving waar rust, ruimte en 
schone lucht nog te vinden zijn en waar het ‘s nachts 
nog donker wordt. Een prachtige omgeving om van 
te genieten. De ruime bijbehorende kavel biedt ook 
de mogelijkheid voor het houden van hobbydieren. 
Kortom heerlijk ruim en comfortabel wonen in een 
prachtige ambiance en authentieke sfeer.
De 2 bijgebouwen hebben een oppervlakte van ca. 
130 m² en ca. 95 m², zijn beiden voorzien van water, 
elektra en een zolderverdieping op stahoogte. Deze 
woning is geschikt voor dubbele bewoning.

Bouwjaar: ca. 1900 | Wonen: 250 m² |  
Perceel: 18.891 m² | Vrijstaande schuren:  
ca. 130 m² en ca. 95 m² | Slaapkamers: 4 |  
Bijzonderheden: 2 paardenboxen.
 

Ansen (DR), Om de Kamp 11

€ 838.000,- k.k.
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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 

werkwijze aan de dag. Wat u ook 

zoekt op gebied van bestaande 

woningen en/of nieuwbouw, wij 

staan graag voor u klaar.

Euverman & Nuyts en Berends Naafs
Borne  |  Enschede  |  Haaksbergen  |  Hengelo  |  Goor

haaksbergen@euvermannuyts.nl  |  www.euvermannuyts.nl

Met vestigingen in Borne, Enschede, Goor, Hengelo en 
Haaksbergen is een uitstekende spreiding over het werkgebied 
Twente gegarandeerd.

Prachtig vrij in het buitengebied gelegen vrijstaande 
woning. Nabij de Duitse grens is deze royale woning 
van maarliefst 913 m³ (inclusief garage) gelegen op 
een ruim en vrij perceel.

kenmerken van dit pand:  Bouwjaar 1975 |  Perceel 
3.195 m² | Ruime inpandige hobby/werkruimte |   
Vrije ligging in buitengebied van Haaksbergen.  

Haaksbergen (OV), Broekdijk 17

€ 498.000,- k.k.

Op een rustige plek in het buitengebied van 
Markelo gelegen woonboerderij met grote 
volledig verbouwd multifunctionele schöppe 
(160 m²). De woonboerderij en schöppe hebben 
nog een karakteristieke uitstraling vanuit hun 
oorspronkelijke bouwperiode en zijn bereikbaar via 
een eigen oprijlaan op een ruim perceel van 6220 m².

Bouwjaar: 1905 | Perceeloppervlakte: 6.220 m² |  
CV installatie woonhuis bouwjaar 2016 | Inhoud 
boerderij ± 750 m³.

Markelo (OV), Groenlandsdijk 8

€ 749.000,- k.k.

Aanbod Euverman & Nuyts en Berends Naafs     
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Wie landelijk wil wonen, vindt het hier!

Op een fraaie locatie, in het buitengebied van 
Overdinkel, ligt dit vrijstaande woonhuis, type 
semi-bungalow met dubbele garage en vrijstaande 
houten berging.

Bouwjaar 1975 | Perceeloppervlakte: 11.248 m² | 
Dubbele garage v.v. vliering | Nabij het bos.

Overdinkel (OV), Tiekenveenweg 8

€ 575.000,- k.k.

Op een fraaie locatie, in het buitengebied van 
Overdinkel, bieden wij 3 bouwkavels aan. De kavels 
zijn circa 1 hectare groot en zijn gelegen op een 
prachtige plek, midden in het groen en deze zijn 
uitermate geschikt voor bijvoorbeeld het houden van 
paarden. Het centrum van Overdinkel en Gronau, 
alsmede Enschede, Oldenzaal en Losser liggen op 
korte afstand.

Overdinkel (OV), Tiekenveenweg 10

vanaf
€ 354.710,- v.o.n.

Fraai in het landelijk buitengebied gelegen royaal 
vrijstaand woonhuis met grote schuur op een ruim 
perceel met tuin en vijver. Het betreft een onder 
architectuur gebouwd hout skeletbouw woonhuis. De 
houten gevelbetimmeringen en grote overstekken 
geeft een zeer landelijke sfeer en zorgt ervoor dat het 
terras grotendeels overkapt is

Bouwjaar: 2008 | Woonoppervlakte: 193 m² |  
Perceeloppervlakte: 2.370 m² | Bijgebouw: schuur 
met carport en zolder.

Rekken (GLD), Holterweg 10

€ 650.000,- k.k.
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Op prachtige locatie nabij de Slangenburg 
gelegen royale woonboerderij “De Horst”. De 
boerderij is gebouwd rond 1910 en is rond 
2000 verbouwd met instandhouding van vele 
originele karakteristieke details. De woning 
is grotendeels voorzien van vloerverwarming.  
Op het achtererf staat een grote schuur van 290 m³. 

Bouwjaar: 1910 | Woonoppervlakte: 280 m² | Inhoud: 
2880 m³ | Perceelsoppervlakte: 18565 m².

Doetinchem (GLD), Ellegoorsestraat 29 

€ 795.000,- k.k.

Welkom in de Achterhoek. 
Wilt u betaalbaar ongestoord wonen in een 

prachtige omgeving, dan bent u bij de makelaars 

van Van Zeeburg Luimes & Lebbink aan het 

juiste adres.

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 en landgoederen. Daarnaast begeleiden we frequent 

opdrachtgevers in hun zoektocht naar hun toekomstige woning. Met 

andere woorden; we hebben de woning voor u of we zoeken hem. Heeft 

u een woning in het buitengebied en u heeft verkoopplannen dan kunt u 

ons altijd benaderen wat we voor u kunnen betekenen. Dit alles natuurlijk 

geheel vrijblijvend.

Van Zeeburg, Luimes & Lebbink Makelaars
Hengelo GLD | Vorden | Zelhem 

info@demakelaarsvanbronckhorst.nl

www.demakelaarsvanbronckhorst.nl

Herkent u het gevoel? Je komt een woning binnen en 
het voelt als het ware een jas die naadloos aansluit 
op uw woonwensen. Deze sfeervolle vrijstaande 
rietgedekte woonboerderij is eind jaren ‘70 verbouwd 
tot een heerlijk woonverblijf. De leefruimtes zijn 
zodanig op elkaar afgestemd dat de intimiteit niet 
verloren is gegaan. Ook in de verzorgde tuin vindt u 
deze intimiteit terug.

Bouwjaar: 1918 | Woonoppervlakte: 225 m² | Inhoud: 
878 m³ | Perceelsoppervlakte: 7370 m².

Hengelo (GLD), Banninkstraat 39 

€ 795.000,- k.k.

Aanbod Van Zeeburg, Luimes & Lebbink Makelaars     
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Op prachtige locatie gelegen woonboerderij ‘De 
Echte’, met ruime paddock/rijbak 20 x 40 m¹ met 
verlichting en grote inloopstal van 80 m², voorweide 
met schuilstal, guesthouse (geschikt voor diverse 
doeleinden), overige bijgebouwen en weiland. Bij 
uitstek geschikt voor het houden van paarden, 
eventueel in combinatie met een aan huis gebonden 
beroep. Zonnepanelen aanwezig en een eigen bron 
voor het oppompen van grondwater.

Bouwjaar: 1906 | Woonoppervlakte: 162 m² | Inhoud: 
603 m³ | Perceelsoppervlakte: 8983 m². 

Wesepe (OV), Mengerweg 19

€ 549.000,- k.k.

Uitzonderlijk vrij gelegen woonboerderij. Op 
prachtige locatie gelegen boerderij uit 1937. 
De boerderij is verbouwd tot 2 gescheiden 
woningen. Dubbele bewoning is mogelijk. Voor 
de gemeente betreft het 2 woningen. Verbouwd 
tot één royale woning behoort uiteraard ook 
tot de mogelijkheden. Op het erf is een stenen 
werkplaats aanwezig en een ruime kapschuur waarin 
paardenstallen zouden kunnen worden gerealiseerd. 

Bouwjaar: 1937 | Woonoppervlakte: 248 m² | Inhoud: 
894 m³ | Perceelsoppervlakte: 23575 m². 

Vorden (GLD), Lieferinkweg 6-6A 

€ 679.000,- k.k.

Op een geweldige locatie net buiten het Achterhoekse 
dorp Hengelo Gld gelegen historische 18e eeuwse 
woonboerderij. Begin deze eeuw is het agrarische 
gebruik van de boerderij beëindigd en zijn de 
opstallen met respect voor de historie deskundig 
verbouwd tot een prachtig complex waarbinnen 
wonen en werken uitstekend is te combineren. De 
boerderij bestaat uit een rietgedekt hoofdgebouw 
met aangebouwde schuren. 

Bouwjaar: 1720 | Woonoppervlakte: 332 m² | 
Inhoud: 2028 m³ | Perceelsoppervlakte: 17400 m².

Hengelo (GLD), Ruurloseweg 72 

€ 1.190.000,- k.k.
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WILHELM makelaars

Bent u op zoek naar privacy, rust en natuur?
Deze kenmerken biedt dit unieke VRIJSTAANDE 
WOONHUIS met maar liefst ca. 2.4 hectare grond!
Door een paardenliefhebber pur sang verbouwd 
tot een "droomwereld" voor mens en paard. O.a. 
10 nieuwe stallen met wasplaats, cursusruimte, 
'Agterberg' rijbak en paddock paradise met 
zwempoel. De aanwezigheid van 4 recreatie chalets, 
16 paardenstallen en recreatiebestemming biedt veel 
mogelijkheden. Het is gelegen in het buitengebied 
van Lunteren, met op korte afstand div. ruiterpaden 
en heide. 
Bouwjaar: 2003, Inhoud: ca 385 m³ | 
Woonoppervlakte: ca. 122 m² |  Gebouw gebonden 
buitenruimte: ca. 23 m² | externe bergruimte: ca. 
327 m² | perceeloppervlakte: ca. 23772 m².

Fantastisch vrij gelegen luxe WOONBOERDERIJ, 
een uniek PAARDENOBJECT voorzien van o.a. een 
buitenrijbak, luxe stallen en dit alles gelegen op een 
zeer royaal perceel van ruim 7.300 m².
Zeer vrij gelegen tussen de weilanden met vanuit 
de achtertuin vrij uitzicht op de bossen van het 
natuurgebied Wekeromse zand.  
De woonboerderij biedt diverse mogelijkheden; wat te 
denken van praktijk aan huis, mantelzorg of gewoon 
heerlijk veel ruimte voor uw gezin en uw paarden.
De woning is zeer stijlvol afgewerkt met o.a. sfeervolle 
luiken, paneeldeuren en twee luxe keukens.

Woonoppervlakte: 306 m² | Externe bergruimte: 
54 m² | Perceeloppervlakte: 7375 m² | Inhoud:  
1145 m³. 

Lunteren (GLD), Lage Veldweg 18a

Wekerom (GLD), Edeseweg 13a

€ 1.250.000,- k.k.

verkocht

Gelukkig in Ede! 

Wat een geluk met zo’n prachtig werkgebied op de Veluwe. 
Een groot gebied met veel landelijk gelegen woningen!

Naast de kennis van luxe Buitenstate woningen, hebben wij nog een eigen 

specialist voor de paardenobjecten in huis. Maurijn van den Berg heeft 

als (hobby) ruiter veel affiniteit met het houden van paarden. Zijn vrouw, 

ook werkzaam binnen het kantoor, Jeanette Wilhelm (jurist) rijdt zelf op 

het hoogste (internationale) niveau endurance. Samen met de overige 

collega’s een compleet team dat dezelfde taal spreekt als de verkoper en 

de toekomstige koper!

Interesse in onze succesvolle aankoop- of verkoopbegeleiding? 

Bel ons kantoor voor het maken van een vrijblijvende afspraak

www.wilhelm-ede.nl

Aanbod WILHELM makelaars     

Molenstraat 105 -107, 6712 CT  EDE | 0318-612300 | 

info@wilhelm-ede.nl
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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 

voorop staat en er goed naar uw 

wensen en eisen geluisterd wordt.

De vier Register Makelaars Twan 

Poels, Erwin Kersten, Femke Vendel 

en Derk Postema weten als geen 

ander wat er speelt op het gebied 

van landelijk wonen. Makelaardij 

Twan Poels is aangesloten bij 

Buitenstate makelaars. 

Bezit u een vrijstaande woning en 

wilt u deze verkopen of bent u op 

zoek naar een landelijke woning? 

Kijk dan eens op www.buitenstate.nl 

en neem contact met ons op. Twan, 

Erwin, Femke en Derk denken graag 

met u mee.

Makelaardij Twan Poels
Gennep | Cuijk

Derk Postema, Twan Poels, Erwin Kersten en Femke Vendel

info@twanpoels.nl

www.twanpoels.nl

Op een werkelijk unieke locatie nabij Cuijk, ligt 
deze zeer ruime en verrassend speels ingedeelde 
vrijstaande bungalow met twee privé aanlegplaatsen 
voor pleziervaartuigen. Er is een directe open 
verbinding met “De Maas” en “De Kraaijenbergse 
Plassen”, deze waterrijke en landelijke ligging biedt 
vrijheid en een blijvend weids uitzicht! De woning 
is gelegen op een royaal perceel van maar liefst 
10.053 m², het is natuurlijk een ideaal object voor de 
paardenliefhebber, maar de zeer ruime vrijstaande 
garage/ hobbyruimte van ca. 90 m² is ook ideaal voor 
de hobbyist.
Perceelgrootte: 10.053 m² | Inhoud ca. 611 m³ |  
Woonopp. ca. 126 m² Bouwjaar ca. 2002 | 
Bijzonderheden: Direct aan ‘De Kraaijenbergse 
Plassen’ gelegen.

Katwijk (NB), Hetsbergsestraat 1 

€ 750.000,- k.k.

Zeer ruim, traditioneel gebouwd en perfect 
onderhouden vrijstaand woonhuis met inpandige 
garage, aangebouwde veranda, carport, hobbyruimte 
en verwarmd buitenzwembad met kleedruimte en 
een fraai aangelegde achtertuin met optimale privacy. 
Door de inhoud van ± 1.158 m³ is de mogelijkheid 
aanwezig om een aanleunwoning te realiseren en/ of 
kantoor/ praktijkruimte aan huis. De natuurgebieden 
“Het Reichswald” en de “Sint Jansberg” met fiets- 
en wandelroutes zijn op fietsafstand gelegen. Het 
centrum van Nijmegen is binnen 20 autominuten 
bereikbaar.
Perceelgrootte: 1.553 m² |Inhoud: ca. 1.158 m³ | 
Woonopp: ca. 239 m²| Bouwjaar ca. 1971 | 
Bijzonderheden: Verwarmd buitenzwembad.

Gennep (L), Ottersumseweg 58

€ 589.000,- k.k. 
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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. De 
onder architectuur aangelegde achtertuin beschikt 
over o.a. een fraaie oprijlaan, sproei-installatie, 
tuinverlichting, tennisbaan en (verwarmd) 
buitenbad. 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: Buitenzwembad en tennisbaan.

Mill (NB), Vorleweg 59

€ 948.500,- k.k.

Deze zeer ruime en luxe bungalow ligt in een bosrijke 
villawijk en is omgeven door een parkachtige tuin op 
een perceel van 7710 m² met o.a. diverse terrassen, 
waterpartijen en prieeltjes, het perceel is geheel 
omheind, grotendeels met een stalen sierhekwerk. 
Door zijn grote woonoppervlakte van maar liefst 
ca. 461 m² en reeds aanwezige zij-entree’s is deze 
woning uitermate geschikt voor dubbele bewoning 
en/ of kantoor-praktijkruimte aan huis. Verder 
beschikt deze zeer complete woning over diverse 
bijgebouwen waaronder een vrijstaande garage met 
eigen oprit en toegangspoort, een dubbele inpandig 
te bereiken garage en een dubbele carport.
Perceelgrootte: 7.710 m² | Inhoud ca. 1.875 m³ 
| Woonopp. ca. 461 m² | Bouwjaar ca. 1970 | 
Bijzonderheden: Optimale rust en privacy.

Mill (NB), Arubaweg 16

€ 945.000,- k.k.

Pas bij een bezichtiging ziet u hoe verrassend 
ruim deze vrijstaande woning met aan de zijkant 
aangebouwde serre, een veranda en een vrijstaande 
garage met aparte werkplaats is. De gehele woning 
met serre is tevens geheel voorzien van een zeer 
goed bruikbaar souterrain. De woning ligt op een 
ruim en privacy biedend perceel, op loopafstand van 
landerijen en natuurgebied en via de goed bereikbare 
autosnelweg A73 op ca. 20 autominuten van Nijmegen 
en Venlo gelegen. De ruime vrijstaande garage met 
aangebouwde werkplaats is ideaal voor de hobbyist, 
voorzien van elektra, water en een praktische 
zolderverdieping.
Perceelgrootte: 2.019 m² | Inhoud ca. 1.491 m³ |  
Woonopp. ca. 215 m² Bouwjaar ca. 1984 | 
Bijzonderheden: Voorzien van 24 zonnepanelen.

Mill (NB), Achterdijk 76

€ 519.000,- k.k.

Aanbod Makelaardij Twan Poels     
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Deze villa met een vrijstaande dubbele garage en een 
perceelgrootte van 1.039 m² is onder architectuur 
gebouwd en luxe afgewerkt met kwalitatief 
hoogstaande materialen. De natuurgebieden de “Sint 
Jansberg”, “Het Reichswald” en “De Mookerheide” 
met volop fiets- en wandelroutes zijn op enkele 
minuten loopafstand gelegen en het centrum van 
Nijmegen is binnen 15 autominuten bereikbaar. 
De omliggende tuin biedt optimale privacy. Gezien 
de grootte van de dubbele garage (ca. 54 m²) is het 
mogelijk om de garage te splitsen in twee gedeeltes, 
waarvan één gedeelte dan gebruikt kan worden voor 
kantoor of praktijk aan huis. 
Perceelgrootte: 1.039 m² | Inhoud ca. 866 m³ |  
Woonopp. ca. 227 m² | Bouwjaar 2003 | 
Bijzonderheden: Incl. bouwkavel.

Milsbeek (L), Pottenbakker 88 

€ 639.000,- k.k.

Aan de rand van het dorp Oeffelt ligt dit zeer ruim 
en sfeervol vrijstaand woonhuis met aangebouwde 
inpandige garage, vrijstaande schuur en een ruime 
werkloods. Oeffelt is gelegen tegen de uiterwaarden 
van “De Maas” en op een steenworp afstand van het 
natuurgebied “De Maasheggen”. Door deze ligging 
en door het totale perceel van 24.930 m² biedt 
deze woning zeer veel privacy en is het een ideaal 
object voor de paardenliefhebber. De aangebouwde 
garage is opgetrokken in spouwmuren, voorzien van 
verwarming, water, elektra en een ruime zolder. De 
royale werkloods van ca. 111 m² beschikt over een 
smeerput, elektra, water en een puls.
Perceelgrootte: 24.930 m² |Inhoud: ca. 611 m³ 
| Woonopp: ca. 113 m² | Bouwjaar ca. 1960 | 
Bijzonderheden: Ideaal voor de paardenliefhebber.

Oeffelt (NB), Rijtjes 13 

€ 629.000,- k.k.

Heerlijk rustig en vrij, op een perceel van 2.250 m², 
in het buitengebied gelegen vrijstaande woning 
met een veranda, prieel en vrijstaande garage met 
berging. Aan de voorzijde is een stukje bosperceel 
gelegen waardoor je in en rondom de woning van 
optimale privacy geniet. Doordat de woning beschikt 
over een slaapkamer en badkamer op de begane 
grond is de woning levensloopbestendig te noemen. 
Het centrum van Mill is op circa 2 km afstand 
gelegen.

Perceelgrootte: 2.250 m² | Inhoud ca. 646 m³ | 
Woonopp. ca. 175 m²
Bouwjaar ca. 1973 | Bijzonderheden: De woning is vrij 
gelegen en levensloopbestendig.

Mill (NB), Wollenbergseweg 10

€ 525.000,- k.k.
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Deze bouwkavel van ca. 1.650 m² biedt u een 
buitengewone kans om deze sfeervolle vrijstaande 
villa te laten bouwen. 
Tevens is het mogelijk om alleen de bouwkavel te 
kopen en er een vrijstaande villa, naar eigen ontwerp, 
op te bouwen. Vraagprijs voor alleen de bouwkavel is 
€ 199.000,- k.k.

De bouwkavel is gelegen in een landelijke 
woonomgeving, op fietsafstand van het natuurgebied 
‘De Maasduinen’ met volop fiets en wandelroutes. 
De snelweg A73 richting Nijmegen en Venlo en het 
vliegveld Airport Weeze zijn goed bereikbaar.
Het is mogelijk om er meer grond bij te kopen, ideaal 
voor de paardenliefhebber en hobbyboer. 

Siebengewald (L), Vrij 0 ong. 

€ 699.000,- v.o.n.

Rijkevoort (NB), Laageindsebroek 9 

€ 479.000,- k.k.

In een landelijke woonomgeving gelegen, goed 
onderhouden geheel onderkelderd vrijstaand 
woonhuis met inpandig te bereiken royale garage met 
carport. Royale lichte L-vormige woonkamer met 
openslaande deuren naar het terras voorzien van riante 
overkapping met lichtkoepel en een op het zuiden 
gerichte onder architectuur aangelegde achtertuin 
met een ondergrondse beregeningsinstallatie. De 
woning heeft een mogelijkheid tot een slaapkamer op 
de begane grond, is geheel onderkelderd en biedt vele 
gebruiksmogelijkheden. De woning is grotendeels 
voorzien van kunststof kozijnen met dubbele 
beglazing en beschikt over 30 zonnepanelen.
Perceelgrootte: 1.480 m² | Inhoud ca. 1.109 m³ |  
Woonopp. ca. 228 m² | Bouwjaar 1991 | Bijzonderheden: 
De woning biedt vele gebruiksmogelijkheden.

In een bosrijke woonomgeving aan de rand van het 
natuurgebied “De Maasduinen” op een perceel van 
12.130 m² ligt dit vrijstaand landhuis met garage 
en meerdere bijgebouwen. Door de hogere ligging 
(voormalige zandverstuiving) van het landhuis 
heeft men een weids uitzicht over het Niersdal en de 
achtertuin. In het aangrenzende natuurgebied zijn 
volop fiets- en wandelroutes aanwezig. Het gehele 
perceel is omheind en voorzien van een elektrische 
bedienbare toegangspoort.

Perceelgrootte 12.130 m² | Inhoud ca. 1.498 m³ | 
Woonopp. ca. 189 m²
Bouwjaar ca. 1962 | Bijzonderheden: Unieke ligging 
met vrij uitzicht over het Niersdal.

Ottersum (L), Looiseweg 28

€ 795.000,- k.k.

Aanbod Makelaardij Twan Poels     
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In het landelijke en rustige dorp Ven-Zelderheide 
ligt deze karakteristieke woonboerderij met 
inpandige garage en met een perceel van maar liefst 
1.674 m². Een fijne plek voor een gezin met volop 
mogelijkheden om de woning aan te passen en in 
te richten naar eigen smaak. Het natuurgebied “Het 
Reichswald” met volop fiets- en wandelroutes ligt 
op enkele minuten loopafstand en het centrum van 
Nijmegen is binnen ca. 20 autominuten bereikbaar. 

Perceelgrootte: 1.674 m² | Inhoud ca. 889 m³ | 
Woonopp. ca. 189 m²
Bouwjaar omstreeks 1900 | Bijzonderheden: Nabij 
een uitgestrekt bosgebied gelegen karakteristieke 
woonboerderij.

Ven-Zelderheide (L), Vensestraat 15 

€ 375.000,- k.k.

Op een perceel van ca. 1.875 m² gelegen degelijk 
gebouwde en goed onderhouden riante vrijstaande 
woning met aanbouw, een stalling annex bijgebouw 
van ca. 108 m² met daarin twee paardenstallen, 
en een siertuin. Door de inhoud van in totaal maar 
liefst ca. 833 m³ en de indeling van het woonhuis is 
dit object ideaal voor o.a. een bedrijf aan huis, het 
realiseren van een gastenverblijf of zorgwoning. Ook 
voor een bedrijf wat opslagruimte nodig heeft, biedt 
het bijgebouw met overkapping en grote zolder vele 
mogelijkheden.  

Perceelgrootte:  1.875 m² | Inhoud ca. 833 m³ | 
Woonopp. ca. 210 m²
Bouwjaar 1990 | Bijzonderheden: Riante hobbyruimte 
met atelier/ kantoorruimte.

Vianen (NB), Berkenkamp 15 

€ 645.000,- k.k.

Aan de rand van het dorp gelegen vrijstaand 
woonhuis met een inpandig te bereiken hobbygarage 
en een aangebouwde, riante hobby-/ opslagruimte 
met een vloeroppervlak van maar liefst ca. 300 m². 
Deze multifunctionele ruimte is voor meerdere 
doeleinden geschikt en door de ligging op het riante 
perceel van 1.527 m² biedt deze woning zeer veel 
privacy.

Perceelgrootte: 1.527 m² | Inhoud: ca. 1.652 m³ | 
Woonopp: ca. 155 m²  
Bouwjaar ca. 1943 | Bijzonderheden: Riante 
hobbyruimte met atelier/ kantoorruimte.

Vianen (NB), Franssenstraat 23 

€ 439.000,- k.k.
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PASSIE VOOR LANDELIJK WONEN

Exclusieve updates voor volgers op: 

Bernheze Makelaars

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: 3.676 m² 
| Bijzonderheden: landelijke ligging; unieke locatie 
aan het water; karakteristieke details; meerdere 
gebruiksfuncties mogelijk; aanlegsteiger en diverse 
terrassen.

Appeltern (GLD), Walstraat 2 

€ 995.000,- k.k.

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, woon
werkcombinatie.

Beugen (NB), Lange Heggen 50

€ 945.000,- k.k.

0413-243818 | www.bernheze.nl 

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 24 jaar voor.

Persoonlijk kennis maken?
Bel ons kantoor voor het maken van een vrijblijvende afspraak. 

We vertellen u graag over onze succesvolle aanpak. 

    

    
   

Aanbod Bernheze Makelaars     

http://www.bernheze.nl
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Royale vrijstaande woning met luxe bijgebouw 
en binnenzwembad. De woning is uitstekend 
onderhouden en is multifunctioneel. De ruim 
opgezette tuin is voorzien van diverse terrassen, 
een vijver welke centraal aanwezig is in de tuin, 
aangeplante borders en een royaal poolhouse. 
Doordat het dorp vlakbij de N279 en de A50 ligt zijn 
grote steden zoals ‘s-Hertogenbosch, Nijmegen en 
Eindhoven snel te bereiken.

Bouwjaar: 1988 | Woonoppervlakte: 283 m² | 
Perceeloppervlakte: 1.024 m² | Inhoud: 1.292 m³ | 
Bijzonderheden: binnenzwembad, royaal poolhouse, 
prachtige tuin.

Erp (NB), Schansoord 8

€ 899.000,- k.k.

Moderne woonboerderij met authentieke uitstraling. 
Daarnaast een royaal tuinhuis, voorzieningen voor 
het houden van paarden en mogelijkheden voor 
aan huis verbonden beroeps- of bedrijfsactiviteit. 
De materiaalkeuzes, afwerkstaat en algehele indruk 
zijn van hoog niveau. De ligging van het object 
is bijzonder gunstig; aan de rustige Fazantenweg 
met slechts bestemmingsverkeer en veel privacy, 
anderzijds is de ontsluiting goed. 

Bouwjaar: 2010 | Woonoppervlakte: 394 m² | 
Perceeloppervlakte: 14.823 m² | Inhoud: 1.740 m³ 
| Bijzonderheden: uiteenlopende mogelijkheden 
voor wonen, werken en het houden van paarden. 
Aanwezigheid van stal, negen paardenboxen, rijbak 
en weides.

Escharen (NB), Fazantenweg 1 

€ 1.249.000,- k.k.

Zeer royaal en hoogwaardig afgewerkt rietgedekt 
landhuis met luxe paardenstallen, buitenrijbak, 
garage en carport in het buitengebied van Heesch. 
Het gehele huis is zeer hoogwaardig afgewerkt 
tot in de kleinste details, van een eikenhouten 
trap tot een hardhouten plint, je vindt het in deze 
woning! Het landhuis is energiezuinig gebouwd en 
is vrijwel geheel zelfvoorzienend door de aanwezige 
zonnepanelen.

Bouwjaar: 2018 | Woonoppervlakte: 185 m² | 
Perceeloppervlakte: 5.095 m² | Inhoud: 1.000 m³ |  
Bijzonderheden: royaal bijgebouw met paardenverblijf 
(oppervlakte circa 106 m²).

Heesch (NB), Denneboomstraat 10 

€ 1.295.000,- k.k.
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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: 1.750 m² | Inhoud: 1.000 m³ 
| Bijzonderheden: zeer hoog afwerkingsniveau, 
beschikt over een groot aantal voorzieningen.

Royale vrijstaande woning met praktijkruimte, 
schuur, fraaie tuin en terras, gelegen op een gunstige 
locatie in het nabije centrum van Heesch. Bent u op 
zoek naar een vrijstaande woning met prachtige tuin 
en wilt u werk en privé kunnen combineren? Dan 
bent u aan de Hoogstraat 23 in Heesch aan het juiste 
adres. 

Bouwjaar: 1950 | Woonoppervlakte: 306 m² | 
Perceeloppervlakte: 1.137m² | Inhoud: 1.106 m³ | 
Bijzonderheden: uitvalswegen snel te bereiken, mooie 
praktijkruimte, tuin met volop privacy.

Heesch (NB), Kortdreef 1

Heesch (NB), Hoogstraat 23

€ 1.295.000,- k.k.

€ 720.000,- k.k.

Bijzonder landgoed met een fraai en zeer luxueus 
woonhuis. In de directe nabijheid bevinden zich 
belangrijke uitvalswegen. De fraaie patiotuin 
heeft zicht op het gastenverblijf en de pui van het 
zwembad. Het is bij een dergelijk landgoed de kunst 
om niet in te veel superlatieven te schrijven, u moet 
het gewoon ervaren en aanschouwen: woorden 
schieten te kort! 

Bouwjaar: 2003 | Woonoppervlakte: 696 m² | 
Perceeloppervlakte: 5.070 m² | Inhoud: 2.350 m³ 
| Bijzonderheden: binnenzwembad, garage 115 m², 
riant gastenverblijf met eigen toegang, fantastische 
ligging.

Heesch (NB), Vosbergstraat 13

€ 1.695.000,- k.k.

Aanbod Bernheze Makelaars     
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Sfeervolle vrijstaande woonboerderij met riant 
bijgebouw. De woning kenmerkt zich door een 
rustieke sfeer, niet alleen van buiten maar ook 
binnen komt dit terug met diverse authentieke 
details. De woning is keurig onderhouden en 
volledig functioneel. De, op het zuiden gerichte, tuin 
is ruim van opzet en kijkt uit over de landerijen en 
natuurgebied Herperduin. 

Bouwjaar: 1900 | Woonoppervlakte: 373 m² | 
Perceeloppervlakte: 5.080 m² | Inhoud: 1.400 m³ | 
Bijzonderheden: landelijke locatie, riant bijgebouw.

Herpen (NB), Berghemseweg 19 

€ 679.000,- k.k.

Uitermate fraai landhuis met stijl en karakter. Uniek 
gelegen in een rustig dorp aan de Maas onder de rook 
van ‘s-Hertogenbosch. Top objecten als deze komen 
slechts zelden op de markt! Een oase van rust en 
ruimte, stijlvol, tijdloos en luxueus, het gevoel van 
buiten wonen, en dat alles op een magistrale locatie 
waar een prachtig historisch verhaal achter schuilt… 

Bouwjaar: 19711980 | Woonoppervlakte: 479 m² | 
Perceeloppervlakte: 17.840 m² | Inhoud: 3.094 m³ |  
Bijzonderheden: landelijk gelegen, luxueus 
poolhouse, authentieke monumentale buitenmuur. 

’s-Hertogenbosch (NB), Gravin Helenastraat 2 

€ 1.980.000,- k.k.

Keurig onderhouden gerenoveerde vrijstaande 
woning gelegen in het landelijke buitengebied van 
Langenboom. De fraai aangelegde tuin beschikt 
over een groot gazon, een vijver en een sfeervol 
terras. Daarnaast ligt recreatiegebied de Kuilen bijna 
‘in de voortuin’ Deze nette woning ligt op een zeer 
ruim perceel met meerdere bijgebouwen en biedt 
daardoor talloze (toekomst) mogelijkheden voor de 
nieuwe koper!

Bouwjaar: 1975 | Woonoppervlakte: 162 m² | 
Perceeloppervlakte: 10.495m² | Inhoud: 624 m³ | 
Bijzonderheden: zeer ruim perceel, goede ontsluiting.

Langenboom (NB), Zuid Carolinaweg 25a

€ 549.000,- k.k.
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Ruime vrijstaande woning op royaal perceel op 
loopafstand van het centrum van Mill en grenst aan 
het natuurpark het ‘dorpslandschap’. Deze volledig 
geïsoleerde woning is geschikt om zowel boven als 
beneden te slapen en baden. Daarnaast beschikt 
deze buitenstate over een royale tuin met gazon en 
een prachtig uitzicht over het natuurpark. 

Bouwjaar: 1995 | Woonoppervlakte: 322 m² | 
Perceeloppervlakte: 1.867 m² | Inhoud: 1.505 m³ | 
Bijzonderheden: gelegen aan bosrand, vrij uitzicht.

Zeer ruime woonboerderij geschikt voor dubbele 
woning in het kader van mantelzorg. Het geheel 
is gelegen aan de rand van Loosbroek in het 
buitengebied van de gemeente Bernheze. De tuin 
is gedeeltelijk gesplitst, voorzien van gazons en 
aangeplante borders. Daarnaast zijn er nog enkele 
opstallen. Kortom een object met uiteenlopende 
mogelijkheden voor bewoning, rust en ruimte in het 
buitengebied van Loosbroek.

Bouwjaar: 1926 | Woonoppervlakte: 354 m² | 
Perceeloppervlakte: 7.300 m² | Inhoud: 1.416 m³ | 
Bijzonderheden: mantelzorg, mooie locatie.

Mill (NB), Domeinenstraat 6

Loosbroek (NB), Stoksestraat 5 

€ 799.000,- k.k.

€ 665.000,- k.k.

Exclusief landgoed ‘Landse Steeg’ gelegen in het 
prachtige buitengebied van Nistelrode met moderne 
en zeer hoogwaardig afgewerkte villa met dubbele 
garage, binnenzwembad, jacuzzi, sauna en rijbak 
met paardenstallen. Dit zeer complete en exclusieve 
landgoed beschikt over talloze luxe voorzieningen 
en architectonische hoogstandjes, waardoor het met 
recht één van de absolute topobjecten in de regio 
genoemd mag worden.

Bouwjaar: 2007 | Woonoppervlakte: 300 m² | 
Perceeloppervlakte: 56.950 m² | Inhoud: 1.142 m³ |  
Bijzonderheden: NSW rangschikking, 
binnenzwembad, sauna en rijbak met paardenstallen.

Nistelrode (NB), Achterstraat 43

€ 1.845.000,- k.k.

Aanbod Bernheze Makelaars     
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Gelegen aan een van de mooiste straten in Nistelrode, 
op Donzel, een zeer ruime woning met slaap- en 
badkamer op de begane grond. Het perceel bestaat 
verder uit een gedeelte tuin, met terras en bestraatte 
inrit. Het overgrote deel is echter weide en kan 
ingezet worden zoals u wilt. Kortom een woonhuis 
op een fraai perceel met zeer veel mogelijkheden.

Bouwjaar: 1932 | Woonoppervlakte: 178 m² | 
Perceeloppervlakte: 3.150 m² | Inhoud: 682 m³ | 
Bijzonderheden: het bijgebouw (300 m²) biedt veel 
mogelijkheden qua opslag of het hobbymatig houden 
van paarden/dieren.

Nistelrode (NB), Donzel 90

€ 499.000,- k.k.

Moderne woonboerderij annex villa met buiten-
zwembad gelegen op een uitzonderlijke locatie met 
zeer veel privacy aan de rand van Nistelrode op een 
fraai ingericht perceel. De situering en ligging van 
de woning geven het geheel bijzonder veel privacy, 
het perceel is toegankelijk via een oprijlaan en 
wordt omringd door diverse (paarden)weides. Op 
steenworp afstand ligt natuurgebied de Maashorst 
en golfbaan The Duke. 

Bouwjaar: 1969 | Woonoppervlakte: 245 m² | 
Perceeloppervlakte: 4.200 m² | Inhoud: 1.036 m³ | 
Bijzonderheden: sauna, buitenzwembad.

Nistelrode (NB), Heescheweg 35 

€ 795.000,- k.k.

Vrijstaande, keurig onderhouden jaren ’30 woning 
met bijgebouwen, tuin en weiland. Deze woning is 
gelegen in het landelijke buitengebied van Nistelrode 
met natuurgebied de Maashorst op loopafstand. De 
belangrijkste uitvalswegen richting Eindhoven, Den 
Bosch en Nijmegen bevinden zich op korte afstand. 
De royale tuin biedt volledige privacy. Kortom 
wonen in het buitengebied met de Maashorst op 
loopafstand!

Perceeloppervlakte: 4.540 m²| Inhoud: 590 m³ | 
Bijzonderheden: mooie ligging nabij het natuurgebied 
‛De Maashorst’ en het centrum van Nistelrode.

Nistelrode (NB), Menzel 38

€ 649.000,- k.k.
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Zeer royale karakteristieke villa met binnen- en 
buitenzwembad, poolhouse, sauna en whirlpool 
gelegen in prachtige villa-wijk. De woning ligt op 
een riant perceel van in totaal 2.665 m². Deze in 
Bossche stijl gebouwde villa beschikt over talloze 
luxe en unieke elementen waardoor u als mogelijk 
nieuwe bewoner kunt genieten van op en top luxe, 
sfeer en een waanzinnig wooncomfort!

Bouwjaar: 1974 | Woonoppervlakte: 321 m² | 
Perceeloppervlakte: 2.665 m² | Inhoud: 1.184 m³ 
| Bijzonderheden: poolhouse, sauna, whirlpool, 
binnen en buitenzwembad.

In originele staat verkerende woonboerderij met 
dubbele garage, vrijstaande schuur en inpandige stal 
gelegen op een zeer royaal perceel. Dit object biedt 
tal van mogelijkheden voor de juiste koper! Een 
ideale mix van rust en ruimte, het ‘’buiten wonen’’ 
gevoel ervaart u hier als geen ander. Dit object is 
de ideale woonplek voor de liefhebber van buiten 
wonen! 

Woonoppervlakte: 131 m² | Perceeloppervlakte: 
28.960 m² | Inhoud: 1.705 m³| Bijzonderheden: dit 
object is ook uitermate geschikt voor bijvoorbeeld de 
paardenliefhebber.

Oss (NB), Mozartlaan 18

Odiliapeel (NB), Eekhoornlaan 2

€ 1.295.000,- k.k.

 € 550.000,- k.k.

Vrijstaande woning gelegen op een royaal perceel. 
Indien gewenst is het object te verkrijgen met meer 
cultuur- of bosgrond, in overleg zijn er enkele 
hectares beschikbaar. Ook zijn er twee ruime 
bijgebouwen, te gebruiken als garage, schuur of 
tuinhuis naar gelang de behoefte. In overleg en na 
vergunning biedt het bestemmingsplan tevens de 
mogelijkheid voor activiteiten gericht op recreatie 
en toerisme. 

Bouwjaar: 1970 | Woonoppervlakte: 196 m² | 
Perceeloppervlakte: 6.500 m² | Inhoud: 961 m³
Bijzonderheden: veel mogelijkheden, veel privacy.

Ottersum (L), Siebengewaldseweg 8 

€ 499.000,- k.k. 

Aanbod Bernheze Makelaars     
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Uitermate fraai gelegen woonboerderij met hippische 
accommodatie, zeer geschikt voor de hobbymatige 
of semiprofessionele paardenliefhebber, bestaande 
uit een sfeervolle, vrijstaande woonboerderij met 
een vrijstaande, dubbele garage, een paardenstal 
met 5 paardenboxen en een aanpandig appartement| 
mantelzorgwoning, een professionele buitenpiste 
(ca. 20x60 mtr.), een longeercirkel, stapmolen en 
weiland, verdeeld in diverse paddocks. Een uniek 
object met een hoog afwerkingsniveau! 
 
Bouwjaar: 19711980 | Woonoppervlakte: 200 m² | 
Perceeloppervlakte: 13.790 m² | Inhoud: 1.050 m³ | 
Bijzonderheden: goed bereikbare locatie, gelegen in 
een prachtige, bosrijke omgeving.
 

Reek (NB), Corridorweg 2 

€ 1.150.000,- k.k. 

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. 

Schaijk (NB), Vlagstraat 6

€ 1.175.000,- k.k.

Excellent wonen op een riant perceel op een unieke 
locatie! Een stijlvolle woonboerderij met inpandig 
appartement en diverse bijgebouwen waaronder 
een royaal gastenverblijf/B&B, paardenstallen met 
bijbehorende faciliteiten en een buitenzwembad. 
Alle gebouwen zijn vormgegeven met traditionele 
materialen en uitzonderlijk hoog afgewerkt. Het 
object is gelegen in het uitgestrekte buitengebied 
van Sint- Oedenrode en biedt volop privacy. 

Bouwjaar: 2007 | Woonoppervlakte: 414 m² | 
Perceeloppervlakte: 8.500 m² | Inhoud: 1.852 m³ | 
Bijzonderheden: te koop met perceel van 8.500 m² 
tot 85.000 m² of als bestaand NSWlandgoed met 
de bijbehorende fiscale voordelen.

Sint-Oedenrode (NB), Koeveringsedijk 15 

€ 1.350.000,- k.k.
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Bijzonder smaakvol gerenoveerde woonboerderij 
met vrijstaande garage en verwarmd buitenzwembad 
op een perceel met veel privacy. De tuin omringd de 
boerderij als een park. Het terras grenst direct aan 
het verwarmde buitenzwembad, vanwege zowel het 
dek als de winteroverkapping is het bad het hele 
jaar door te gebruiken. Tevens is er een separate 
ruimte met sauna en er is een buitendouche. 

Bouwjaar: 1847 | Woonoppervlakte: 338 m² | 
Perceeloppervlakte: 8.395 m² | Inhoud: 1.208 
m³ | Bijzonderheden: fraai gelegen, verwarmd 
buitenzwembad, sauna, buitendouche.

Karakteristieke villa met vrijstaande garage 
en inpandig zwembad, opgetrokken uit zeer 
hoogwaardige materialen en met een uitzonderlijk 
hoog afwerkingsniveau. De villa is gelegen aan 
een rustig hof met soortgelijke bebouwing op de 
omliggende percelen. Buiten bestemmingsverkeer 
vindt hier praktisch geen verkeersbeweging 
plaats. Deze prachtige villa voldoet volledig aan 
de meest luxe hedendaagse standaarden. Een 
zeldzaam mooi en uitmuntend afgewerkt object! 

Bouwjaar: 2007 | Perceeloppervlakte: 1.956 m² | 
Woonoppervlakte: 555 m² | Inhoud: 2.637 m³ | 
Bijzonderheden: binnenzwembad met streamer, 
jacuzzi. 

Veghel (NB), Corsica 9 

Uden (NB), Oude Maasstraat 44

€ 859.000,- k.k. 

€ 1.775.000,- k.k. 

Stijlvolle vrijstaande villa met volop privacy, tuin-
huis/gastenverblijf, tennisbaan, recreatieruimte, 
sauna en zwembad gelegen in Veghel. De ontsluiting 
is uitstekend, ondanks de rustige ligging zijn de 
wegen N279 en A50 snel bereikbaar. Grote steden 
als Eindhoven, Nijmegen en ‘s-Hertogenbosch zijn 
hierdoor snel bereikbaar. Het geheel staat op een 
perceel van maar liefst 8.115 m². 

Bouwjaar: 1987 | Woonoppervlakte: 316 m² | 
Perceeloppervlakte: 8.115 m² | Inhoud: 1.386 m³ | 
Bijzonderheden: een zwembad en een kleuterbad.

Veghel (NB), Udenseweg 6 

€ 1.195.000,- k.k.

Aanbod Bernheze Makelaars     
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Professioneel hippisch bedrijf met royaal en 
luxe afgewerkt rietgedekt landhuis, binnen- en 
buitenbaan, 19 stallen, gastenverblijf en diverse 
bijgebouwen gelegen op een prachtige locatie met 
vrij uitzicht over landerijen. In de nabijheid van 
Nijmegen, centraal gelegen 1 uur van Utrecht en  
1 uur van België en de aansluiting op de A73 richting 
Venlo en Kleef. Op een royaal perceel van 1,8 hectare.

Bouwjaar: 2006 | Perceeloppervlakte: 17.660 m² 
| Woonoppervlakte: 268 m² | Inhoud: 1.558 m³ | 
Bijzonderheden: 10 paardenboxen.

Ven-Zelderheide (NB), Scheidingsweg 6

€ 1.595.000,- k.k.

Goed onderhouden vrijstaande woning met 
vrijstaande loods gelegen op riant perceel in prachtig 
landelijke omgeving. Dit complete object biedt veel 
mogelijkheden! Het perceel heeft de bestemming 
‘bedrijfsdoeleinden agrarisch technisch hulpbedrijf’ 
en biedt volop uitbreidingsmogelijkheden met een 
bestemmingsvlak van maar liefst circa 5800 m²! 
Landelijk wonen is hier in alle rust mogelijk en toch 
zijn uitvalswegen en voorzieningen nabij gelegen.

Bouwjaar: 1954 | Perceeloppervlakte: 11.790 m² |  
Woonoppervlakte: 138 m² | Inhoud: 518 m³ | 
Bijzonderheden: biedt veel mogelijkheden.

Venhorst (NB), Daandelendennen 26 

€ 550.000,- k.k.

Landelijk gelegen vrijstaande woning met royale 
loods gelegen buiten de bebouwde kom van Vinkel. 
Het woonhuis en de loods met bijgebouw zijn apart 
van elkaar gesitueerd waardoor het object vele 
mogelijkheden biedt. Hierbij kunt u denken aan 
een bedrijf aan huis, B&B, houden van paarden en 
uiteraard als opslagruimte.

Bouwjaar: 1997 | Perceeloppervlakte: 4.135 m²| 
Woonoppervlakte: 230 m² | Inhoud: 833 m³| 
Bijzonderheden: de mogelijkheid bestaat om 
10.060 m² landbouwgrond bij te kopen.

Vinkel (NB), Kaathoven 6

€ 600.000,- k.k.
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Fraaie hoogwaardig afgewerkte woonboerderij, 
gedeeltelijk met riet gedekt, grotendeels herbouwd 
en gemoderniseerd met slaap- en badkamer op de 
begane grond, potentie voor het hobbymatig houden 
van paarden, beroeps- of bedrijfsactiviteiten aan 
huis. Het bijzonder uitgestrekte perceel is met 
zijn indrukwekkende bebossing en beplantingen 
de droom van elke natuurliefhebber, bij uitstek 
geschikt voor vrij wonen met veel privacy. 

Bouwjaar: 1947 | Woonoppervlakte: 355 m² | 
Perceeloppervlakte: 15.510 m² | Inhoud: 1.289 m³ | 
Bijzonderheden: prachtig groene en heerlijk rustige 
omgeving.

Karakteristieke vrijstaande woning geïnspireerd 
op Engelse stijl en met rijke detaillering zowel 
in- als om de woning en met inpandige garage. 
De gehele tuin is fraai aangelegd met diverse 
planten- en bloemenborders, vijver met waterval, 
prachtige sierbestrating, een prieel en tuinhuis met 
overkapping. Aan de voorzijde van de woning zijn 
drie parkeerplaatsen op eigen terrein aanwezig.

Bouwjaar: 1998 | Perceeloppervlakte: 652 m²| 
Woonoppervlakte: 183 m² | Inhoud: 811 m³| 
Bijzonderheden: mooie, rustige locatie.

Vorstenbosch (NB), Kampweg 18

Vinkel (NB), Wilgenstraat 12

€ 695.000,- k.k.

€ 529.000,- k.k.

Prachtige en uitstekend onderhouden woonboerderij 
met een fraaie tuin, erf, agrarische opstallen en 
weilanden. In het voorhuis van de boerderij zijn twee 
(separate) woondelen gerealiseerd. Het achterhuis 
verkeerd in originele staat. De woonboerderij 
mag gesplitst worden. Voor de voormalige 
landbouwschuur (Jonkerstraat 30b), welke is 
gesloopt, is eveneens een bestemmingswijziging 
gerealiseerd, die maakt dat er een nieuwe woning 
gebouwd mag gaan worden.

Bouwjaar: 1838 | Woonoppervlakte: 168 m² | 
Perceeloppervlakte: 7.230 m² | Inhoud: 2.240 m³ |  
Bijzonderheden: monumentaal pand, dubbele 
bewoning mogelijk.

Weurt (NB), Jonkerstraat 30 

€ 729.000,- k.k.

Aanbod Bernheze Makelaars     
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Markante boerderij met specifieke mogelijkheden 
op de rand van het dorp met vrij landelijk uitzicht. 
Daarnaast is er veel ruimte voor aan huis gebonden 
activiteiten. Een eventuele aankoop van extra 
grond (tegenover de boerderij) behoort tot de 
mogelijkheden. De woonboerderij is omgeven door 
een fraaie tuin en gelegen op korte afstand van 
natuur- en recreatiegebied ‘De Maashorst’. 

Bouwjaar: 1940 | Woonoppervlakte: 227 m² | 
Perceeloppervlakte: 3.223 m² | Inhoud: 1.434 m³ | 
Bijzonderheden: vier grote slaapkamers, optie tot 
aankoop extra grond, vrijstaande schuur.

Zeeland (NB), Brand 56

 € 795.000,- k.k.

Opvallend ruim vrijstaand woonhuis met guesthouse, 
vrijstaande garage en buitenzwembad gelegen aan 
de rand van Zeeland. Samen met de parkachtig 
aangelegde tuin vormt het totaal een bijzonder 
ensemble met ruimte en privacy in overvloed. De 
ontsluiting met Uden, Den Bosch, Oss en Eindhoven 
is zeer goed. In Zeeland zijn alle wenselijke en 
benodigde voorzieningen aanwezig; supermarkt, 
basisonderwijs, sportfaciliteiten, horeca e.d. 

Bouwjaar: 1960 | Woonoppervlakte: 271 m² | 
Perceeloppervlakte: 6.840 m² | Inhoud: 1.091 m³ |  
Bijzonderheden: veel privacy, buitenzwembad, 
guesthouse met sauna.

Zeeland (NB), Hemelrijk 5

€ 975.000,- k.k.

Maak een vrijblijvende afspraak met één van 

onze makelaars voor een gratis waardebepaling. 

Bel ons kantoor: 0413-243818 of stuur een email 

naar info@bernheze.nl

Snel op de hoogte van ons nieuwe 
aanbod? 

Bernheze Makelaars | Bitswijk 
10 5401 JB  UDEN | 0413-243818 | 
www.bernheze.nl

volg ons

Uw landelijk gelegen woning met 
paardenfaciliteiten of professioneel 
paardenbedrijf verkopen? 

mailto:info@bernheze.nl
http://www.bernheze.nl
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Lelieveld makelaardij combineert gedegenheid met een 
frisse blik. Al ruim 35 jaar zijn wij een gerenommeerde 
schakel in de Brabantse vastgoedmarkt. Door te denken in 
mogelijkheden, creëren we uitkomsten die anderen vaak 
ontgaan.

Lelieveld makelaardij
Vught | Oisterwijk | Oirschot

info@lelieveldmakelaardij.nl

www.lelieveldmakelaardij.com

®

Door ons grote klantennetwerk en partners met een A-status 

vinden we het beste resultaat voor onze opdrachtgever, bij 

advies, aankoop, verkoop of waardering van een woning of 

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

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

allereerste begin, tot en met een eindpunt waarbij alleen volle 

tevredenheid telt.

De magische stedendriehoek van Den Bosch, Tilburg en 

Eindhoven vormt primair ons werkveld. In dit gebied 

komen country & urban samen. Het vormt de omgeving die 

wij kennen als geen ander. Onze karakteristieke kantoren 

bevinden zich binnen de stedendriehoek en zijn gelegen in 

Oisterwijk, Vught en Oirschot.

Rustig gelegen romantisch landhuis met fors 
bijgebouw gelegen op exclusieve locatie aan de rand 
van Nationaal Park De Loonse en Drunense Duinen. 
De perceelgrootte van 10.548 m² garandeert alle 
privacy en rust. Het landhuis is omgeven door een 
fraaie tuin met volwassen borders en een vijver. 
De dorpskernen van Helvoirt en Biezenmortel 
met scholen en sportverenigingen zijn op korte 
afstand gelegen. De ontsluitingswegen richting 
‘s-Hertogenbosch (13 km), Tilburg (15km) en 
Eindhoven (34 km) zijn eenvoudig bereikbaar.

Bouwjaar 1979 | Inhoud ca. 1.062 m³ | 
Woonoppervlakte ca. 229 m² | Overige inpandige 
ruimte ca. 65 m² | Externe bergruimte ca. 67 m², 
inhoud ca. 380 m³ | Perceeloppervlakte 10.548 m².

Biezenmortel (NB), Oude Bosschebaan 28 

€ 1.200.000,- k.k.

Binnen de dorpskern, maar landelijk gelegen, 
vrijstaand rietgedekt eersteklas onderkelderd 
landhuis met inpandige garage en zeer privacy-
biedende, op het Zuidwesten gelegen achtertuin.
Speciale kenmerken van dit landhuis zijn de 
vele gebruiks mogelijkheden: het is een perfecte 
praktische woning voor een groot gezin met aparte 
speel- en werkkamers maar tevens is de woning 
geschikt om, voorzien van alle gebruiksgemakken, 
kantoor of praktijk aan huis te houden. Het landhuis 
is ruim, sfeervol en afgewerkt met zeer hoogwaardige 
materialen met een natuurlijke uitstraling.
Bouwjaar: 2010 | Inhoud: 2.050 m³ | Woonopper
vlakte: ca. 455 m² | Gebouw gebonden buitenruimte: 
ca. 22 m² | Overige inpandige ruimte: ca. 123 m² | 
Perceeloppervlakte: ca. 1.725 m² (nog in te meten).

Diessen (NB), Baarschotseweg 50

€ 995.000,- k.k.

Aanbod Lelieveld makelaardij     
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Deze karaktervolle -volledig gerenoveerde- hoeve-
woning met verzorgde volwassen tuin is landelijk 
gelegen op een fraaie locatie in de nabijheid van 
mooie natuurgebieden met een gevarieerd landschap 
met vennen en bossen grenzend aan de voet van 
Landgoed De Utrecht.
Het centrum van Lage-Mierde met enkele winkels 
en scholen zijn op fietsafstand bereikbaar. Ook zijn 
er diverse verenigingen en sportaccommodaties.
 
Bouwjaar: ca. 1920 (nadien volledig gerenoveerd) |  
Inhoud: ca. 1.396 m³ | Woonoppervlakte: ca. 367 m² 
| Overige inpandige ruimte: ca. 2 m² | Externe 
bergruimte: ca. 80 m² | Perceeloppervlakte: 
3.890 m².

Lage-Mierde (NB), Hoenderhoek 1 

€ 985.000,- k.k.

In het landelijke buitengebied van Haarsteeg 
(gemeente Heusden) gelegen vrijstaande villa 
met dubbele inpandige garage. Het geheel is 
onderkelderd en biedt een zee aan ruimte. Alle 
hedendaagse isolatievoorzieningen zijn getroffen.
Het geheel is in 2012 nieuw gebouwd, gasloos en 
voorzien van warmtepomp. Instapklaar voor de 
volgende eigenaar. Mooi landelijk wonen! Gelegen 
op 5 minuten (wandel) afstand van het natuurgebied 
‘De Haarsteegse Wiel’.

Bouwjaar: 2012 | Inhoud: ca. 1.791 m³ | Woonopper
vlakte: ca. 344 m² | Overige inpandige ruimte: 
159 m² (souterrain en inpandige bergruimte) | 
Gebouwgebonden buitenruimte: 36 m² (veranda) | 
Perceeloppervlakte: 2.280 m².

Haarsteeg (NB), Het Zand 8

prijs op aanvraag

Aan de voet van de Hoge Maasdijk ligt deze uiterst 
bijzondere vrijstaande woning, welke in 1998 door 
de Prominente Tsjechische architect Borek Sipek 
is ontworpen. Hedikhuizen is een klein dorp wat 
destijds bewust achter de Hoge Maasdijk is gebouwd, 
om het dorp te beschermen tegen het hoge water 
van de Hedikhuizense Maas.Vanaf deze dijk is er een 
weids uitzicht over de landerijen

De locatie is ideaal geschikt voor mensen die op zoek 
zijn naar rust en ruimte. 

Bouwjaar: 1998 | Inhoud: 715  m³ | 
Woonoppervlakte: 180 m² | Gebouwgebonden 
buitenruimte: 56 m² | Overige inpandige ruimte:  
7 m² | Perceeloppervlakte: 1.095 m².

Hedikhuizen (NB), Hoge Maasdijk 17 

€ 595.000,- k.k.
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Heerlijk groen en rustig wonen in Haghorst 
maar ook in de buurt van alle voorzieningen. Het 
woonhuis ligt tussen de bossen en de weilanden 
nabij natuurgebied ‘t Stuk en Landgoed de 
Baest. Maar ook is de locatie centraal gelegen 
nabij uitvalswegen naar Tilburg en Eindhoven.               

Limited edition! Genoeg mogelijkheden in deze 
vrijstaande woning gelegen op unieke groene 
woonlocatie met volop ruimte, inclusief dubbele 
garage en een heerlijke tuin. Een ideale optie voor 
diegene die wonen wil combineren met o.a. werken 
of een (uit de hand gelopen) hobby! Het voormalige 
bijgebouw is bij het woonhuis getrokken waardoor 
het woonhuis een speelse indeling heeft gekregen. 
 
De zitkamer is gelegen aan de voorzijde van de 
woning. Wat direct opvalt is de hoeveelheid licht. 
Ook de woon- en eetkamer baden in het licht. Aan 
de achterzijde is de keuken gelegen, de keuken is 
voor de ultieme kookliefhebber. Daarnaast is er een 
slaapkamer op de begane grond die is voorzien van 
vaste kasten en beschikt over een separate toilet 
en een badkamer met een douche en wastafel. 
 
We noemen het een bedrijfsruimte echter deze 
ruimte is voor vele doeleinden geschikt te maken: 
aanleunwoning voor ouders, gastenverblijf, 
Airbnb, Bed & Breakfast, of gelijkvloers 
wonen. Alles is mogelijk, veel wanden zijn niet 
dragend dus de enige belemmering voor het 
gebruik van deze ruimte is uw eigen fantasie! 
 
De tuin is een droom voor de tuinliefhebber maar 
zeker ook voor de kinderen! Veel zonlicht, mooie 
volwassen bomen welke voor veel privacy en 
speelsheid zorgen en diverse terrassen waardoor er 
altijd wel een plekje met zon en schaduw te vinden 
is.
 

Haghorst (NB), Oirschotsedijk 7 

€ 645.000,- k.k.

Bouwjaar: 1965 |  
Inhoud: ca. 2.096 m³ | 
Woonoppervlakte:  
ca. 385 m² |  
Overige inpandige  
ruimte: ca. 90 m² |  
Gebouw gebonden 
buitenruimte: ca. 24 m² | 
Perceeloppervlakte: 8.550 m².

Aanbod Lelieveld makelaardij     
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Karaktervolle ruime vrijstaande woonboerderij met 
gastenverblijf, kantoor en diverse bijgebouwen 
omgeven door een prachtige siertuin en landerijen. 
De woonboerderij is gelegen op een landelijke 
locatie in het buitengebied van Moergestel nabij 
natuurgebied De Groene Poort. Goede ontsluiting 
richting Eindhoven, ’s-Hertogenbosch en Tilburg 
via A-58.

Bouwjaar: ca. 1910, sedertdien grotendeels 
gemoderniseerd | Woonoppervlakte: ca. 385 m² | 
Externe bergruimte: ca. 95 m² | Inhoud: ca. 1.430 m³ 
| Perceeloppervlakte: 13.675 m².

Moergestel (NB), Oirschotseweg 60 

€ 795.000,- k.k.

Karaktervolle vrijstaande villa met dubbele 
inpandige garage en een verzorgde bosrijke voor- 
en achtertuin met optimale privacy en goede 
bezonning. Het betreft een uniek familiehuis en een 
kans voor de ruimte- en rustzoeker! 
Zowel het centrum van Moergestel als Oisterwijk 
bevinden zich op korte afstand. Hier vindt u diverse 
winkels, restaurants en gezellige terrasjes. De bossen 
en vennen bevinden zich op loop- en fietsafstand. 
Diverse voorzieningen als scholen, winkels, sport en 
recreatie bevinden zich in de directe omgeving.
Bouwjaar: 1966  architect Bureau Heerkens nadien 
uitgebouwd | Woonoppervlakte: ca. 296 m² | 
Overige inpandige ruimte: ca. 46 m² (garage) | 
Gebouwgebonden buitenruimte: ca. 71 m² |  
Inhoud: ca. 1.224 m³.

Moergestel (NB), Tilburgseweg 43

Prijs op aanvraag

Tuin- en dierenliefhebbers opgelet: charmant 
stijlvol rietgedekt petit landhuis met sfeervolle 
lommerrijke tuinen, atelier gelegen op een 
landelijke droomlocatie met veel privacy aan de 
voet van Landgoed ‘t Lot in Moergestel (gemeente 
Oisterwijk). De natuur, rust, sereniteit en intimiteit 
zijn hier in ruime mate aanwezig en u kunt er in alle 
seizoenen intens van genieten; elk jaargetijden laat 
het mooiste van zichzelf zien. 

Bouwjaar: circa 1959 (architect Vissers), sedert 
2001 grondig gerenoveerd (architect Nouwens) | 
Woonoppervlakte landhuis: ca. 155 m² | Inhoud villa: 
ca. 660 m³ | Perceeloppervlakte: 19.970 m².

Moergestel (NB), Zandstraat 19

€ 1.495.000,- k.k.



78

Zuid-Nederland

Deze karaktervolle hoevewoning is gesitueerd op 
een fraaie locatie, vrij gelegen in de directe nabijheid 
van de beschermde Oisterwijkse bossen en vennen. 
De groene woonomgeving heeft een uitstekende 
ligging ten opzichte van het gezellige en 
bourgondische centrum van Oisterwijk, alsmede 
voorzieningen als winkels, scholen,openbaar 
vervoer, sport en recreatie. De uitvalswegen naar 
Tilburg, ’s-Hertogenbosch (N65) en Eindhoven (A58) 
zijn eenvoudig te bereiken. Het perceel bedraagt ca. 
1.120 m² en de grond wordt in erfpacht uitgegeven.
Bouwjaar: ca. 1910, nadien gemoderniseerd | 
Inhoud: ca. 455 m³ | Woonoppervlakte: ca. 122 m² | 
Gebouw gebonden buitenruimte: ca. 16 m² | Externe 
bergruimte: ca. 31 m² | Oppervlakte bijgebouw: ca. 
63 m² | Inhoud bijgebouw: ca. 282 m³.   

Oisterwijk (NB), Oirschotsebaan 17

€ 375.000,- k.k.

Dit woonhuis telt door de vele kamers ontelbare 
mogelijkheden om hier je eigen thuis van te maken, 
denk bijv aan mantelzorg, zorgvilla, au-pair, 
logeermogelijkheid en hobby's. Geniet van de 
heerlijke natuurtuin met zeer veel privacy, terwijl je 
vlak bij het bruisende centrum woont van Oirschot. 
Wilt u vrij, groen en heerlijk wonen samen met je 
familie en je (huis)dieren? Dit bijzondere object 
heeft het allemaal! De woning is vrij in te delen, met 
de indeling kun je namelijk verschillende kanten op. 
 
Bouwjaar: 1993 | inhoud ca. 2.090 m³ | 
Woonoppervlakte ca. 536 m² | Overige inpandige 
ruimte ca. 59 m² | Gebouw gebonden buitenruimte 
ca. 45 m² | Externe bergruimte ca. 23 m² | 
Perceeloppervlakte: 9.053 m².  

Oirschot (NB) Eindhovensedijk 34 

€ 1.195.000,- k.k.

Deze charmante woonboerderij is gebouwd rond 1850 
en begin jaren negentig geheel onder architectuur en 
met respect voor historie gerenoveerd. Het geheel is 
gesitueerd op een mooi hoekperceel van 1.329 m² 
met een vrijstaande veldschuur, bakhuis en vrij 
uitzicht aan de achterzijde over landerijen en natuur. 
Een bijzondere woonboerderij in Oisterwijk; een 
waar domein voor rustzoekers en tuinliefhebbers! 
Historie, sfeer, ruimte en hedendaags wooncomfort 
maken de locatie uitstekend geschikt voor 
hobbyisten of om wonen en werken te combineren. 

Bouwjaar: ca. 1850; begin jaren negentig geheel 
gerenoveerd | Inhoud: ca. 1.109 m³ | 
Woonoppervlakte: ca. 291 m² | Externe bergruimte: 
ca. 36 m² | Perceeloppervlakte:  1.329 m².

Oisterwijk (NB), Merodelaan 37

€ 1.175.000,- k.k.

Aanbod Lelieveld makelaardij     
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Uitermate charmante langgevelboerderij welke 
in 2004 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. 

Bouwjaar: 1906 | Verbouw: 2004 | Woonoppervlakte: 
ca. 345 m² | Bijgebouw: ca. 62 m² | Inhoud:  
ca. 1.398 m² excl. Garage | Perceeloppervlakte:  
17.925 m².

Schijndel (NB), Houterdsedijk 6

prijs op aanvraag

Vrijstaand charmant petit landhuis ’t Biediefke’ op 
royaal perceel, gesitueerd aan de voet van een fraai 
natuurgebied met bossen en vennen. 
Het ontwerp van dit houten landhuis is destijds 
gepresenteerd op een wereldtentoonstelling en 
medio 1920 geplaatst aan de Heisteeg te Oisterwijk. 
De groene woonomgeving wordt gekenmerkt door 
villa’s en landhuizen en heeft een uitstekende ligging 
ten opzichte van het gezellige en bourgondische 
centrum van Oisterwijk, alsmede voorzieningen als 
sport en recreatie.
Bouwjaar: 1920 | Woonoppervlakte: ca. 85 m²| 
Gebouw gebonden buitenruimte: ca. 9 m² |Overige 
inpandige ruimte: ca. 30 m² | Externe bergruimte: 
ca. 44 m² | Inhoud: ca. 355 m³ | Perceeloppervlakte: 
2.360 m².    

Oisterwijk (NB), Heisteeg 20 

€ 935.000,- k.k.

Halfvrijstaand woonhuis (2/1 kap) met oprit en 
carport gelegen op unieke locatie in het buitengebied 
van Vught aan onverharde weg op loopafstand 
van recreatiegebied De IJzeren Man. De ligging in 
combinatie met de grootte van het perceel maken 
het uitermate geschikt voor de liefhebbers van 
buiten wonen. Rust en ruimte!

Bouwjaar: ca. 1927 | Isolatie: deels dakisolatie | 
Verwarming: CVCombiketel | Perceeloppervlakte: 
2910 m² | Inhoud: ca. 244 m³| Woonoppervlakte: ca. 
78 m².

Vught (NB), Cromvoirtsepad 1 

prijs op aanvraag
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Plaats (PR), Straat 0, 

€

tekst

Bouwjaar: 1893  (herbouw 2000)
Verwarming: Nefit (2000) voor woonhuis en Nefit 
(2014) voor bijgebouw
Isolatie: Vloerisolatie, dakisolatie, gedeeltelijk 
dubbelglas
Perceeloppervlakte: 1.300 m²

Woonhuis
Inhoud: 995 m³
woonoppervlakte: 245  m²

Bijgebouw 
Bedrijfsactiviteiten mogelijk
Inhoud: 694 m³
Woonoppervlakte: 89 m².

Aanbod Lelieveld makelaardij     

Udenhout (NB), Groenstraat 84a

Op uitstekende woonstand aan één van de mooiste 
straten van Udenhout (tussen ‘s-Hertogenbosch 
en Tilburg) gelegen karaktervolle vrijstaande 
hoevewoning met riant multifunctioneel bijgebouw. 
Dit rijksmonument tevens beschermd Dorps- 
en Stadsgezicht is gesitueerd op een perceel van 
1.300 m². Het geheel is op een lommerrijke toplocatie 
gelegen aan de rand van centrum van Udenhout 
nabij Nationaal Park De Loonse - en Drunense 
Duinen en Natuurgebied De Brand. Basisscholen en 
winkelvoorzieningen van goede kwaliteit bevinden 
zich in nabijgelegen dorpskern. 

€ 1.195.000,- k.k.
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Klijsen Makelaars & Taxateurs is een middelgroot makelaarskantoor, 
gevestigd te Oosterhout (NB) en gespecialiseerd in makelaardij, 
onteigeningszaken, rentmeester zaken en taxaties. 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. Daarnaast zijn wij gespecialiseerd 
in het taxeren van onroerende zaken, voor onder andere overnames en 
financieringen (ook gevali deerd door NWWI of Taxateursunie).

Kijk voor meer informatie en ons aanbod op klijsen.nl! Klijsen Makelaars & Taxateurs
Lodewijk Napoleonlaan 77  

4904 LH Oosterhout | T 0162-42 63 48

info@klijsen.nl | www.klijsen.nl

Deze sfeervolle woning is gerenoveerd en verbouwd 
met kwalitatief hoogwaardige materialen waarbij 
de authentieke elementen behouden zijn gebleven. 
De woning biedt onder meer een royale woonkamer 
met sfeervolle open haard, een luxe keuken met 
uitgebreide inrichting, een extra zit-/werkkamer, 
twee moderne badkamers en nog 3 ruime 
slaapkamers op de verdieping en een prachtige 
slaap- met badkamer die op de begane grond.

Bouwjaar: ca. 1780 | Externe bergruimte: 0 m² |  
Woonoppervlakte: ca. 386,10 m² | Perceel
oppervlakte: ca. 2.125 m² | Inhoud: ca. 2339,74 m³ | 
Bijzonderheden: Gelegen aan een rustige straat met 
op korte afstand alle benodigde voorzieningen en 
uitvalswegen.

Dongen (NB), Heuvelstraat 6

€ 1.375.000,- k.k.

      

Exclusieve updates 
voor volgers op: 
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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 20052006 |  
Externe bergruimte: ca. 31 m² | Woonoppervlakte:  
ca. 204 m² | Perceeloppervlakte: ca. 1230 m² | 
Inhoud: ca. 852 m³ | 
Bijzonderheden: Tijdens de renovatie is gebruik 
gemaakt van deugdelijke en sfeervolle materialen.

Aan de voorzijde kijkt u vanaf uw riante terras weids 
weg over het water van de Dordtsche Kil en aan de 
achterzijde kunt u genieten van de vogels in uw 
eigen bostuin. Op korte afstand, aan het einde van 
de Rijksstraatweg, is de jachthaven gesitueerd. Het 
Nationaal Park De Biesbosch is vlakbij gelegen en de 
voorzieningen zijn ook snel te bereiken.

Bouwjaar: 1968 | Externe bergruimte: ca. 26 m² | 
Woonoppervlakte: ca. 190 m² | Perceeloppervlakte: 
ca. 1447 m² | Inhoud: ca. 1.021 m³ | Bijzonderheden: 
Mogelijkheden voor kantoor aan huis, mantelzorg en 
creëren van extra (slaap)kamers.

Waalwijk (NB), Zomerdijk 2

Dordrecht (ZH), Rijksstraatweg 172

€ 550.000,- k.k.

€ 649.000,- k.k.

Niet alleen karakter, rust en comfort, maar tevens 
een woning met een rijke historie die teruggaat tot 
1612, dat is Huize Bloemendael; een karakteristiek 
vrijstaand, rijksmonumentaal herenhuis. Een dijk 
van een woning met royale, fraai aangelegde privacy 
biedende tuin, een zeer comfortabel en in stijl 
gebouwd groot buitenhuis met inpandige garage. Dit 
is een plek om helemaal tot rust te komen. 

Bouwjaar: 1612 | Externe bergruimte: ca. 117 m² | 
Woonoppervlakte: ca. 329 m² | 
Perceeloppervlakte: ca. 2240 m² | Inhoud: ca. 1487 
m³ | Bijzonderheden: Huize Bloemendael is in 1995 
zorgvuldig gerestaureerd en grondig verbouwd.

Zevenbergschen Hoek (NB), Bloemendaalse Zeedijk 39

Prijs op aanvraag

Aanbod Klijsen Makelaars & Taxateurs     
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Schalk Makelaardij is gespecialiseerd in de verkoop van 
agrarische bedrijven, productierechten, woningen- en grond 
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 
aankoop 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
St. Bavostraat 39a  4891CG Rijsbergen   

"Al meer dan 20 jaar de vastgoedspecialist in het buitengebied". 

T 076-5937000 | info@schalkmakelaardij.nl | 

www.schalkmakelaardij.nl

 

Op één van de mooiste en meest unieke plekjes 
van Hoeven, op een rijafstand van een half uur van 
Rotterdam, staat deze geheel in stijl én luxe high-
tech villa (2007). Een schitterend ruim bemeten 
perceel van maar liefst 3,4 ha groot is geheel 
ingericht als landschapspark. De prachtige locatie 
grenst direct aan rivier de Mark, die in verbinding 
staat met het open vaarwater en is voorzien van een 
eigen privé haven. Wie over de lange oprijlaan door 
de poort rijdt, betreedt een oase van wooncomfort, 
ultieme rust, ruimte & privacy in overvloed. 
 
Deze buitengewone en bijzondere villa is gebouwd 
onder architectuur in stijl van architect Ludwig Mies 
van der Rohe en kenmerkt zich door strakke lijnen 
en een consequent gebruik van natuursteen en glas 
met constructief knap bedachte en mooi ogende 
hoekoplossingen. Voorzien van vele moderne 
elementen afgewerkt met de méést hoogwaardige 
en duurzame materialen in absolute topkwaliteit. 
 
De verschillende leefruimtes bieden u veel 
mogelijkheden en maken het geheel in combinatie 
met de ligging een méér dan uniek object.
Iedere ruimte in de woning is voorzien van strak 
gestroomlijnde raampartijen. Deze zorgen niet 
alleen voor veel lichtinval maar vanuit iedere ruimte 
en elke positie zorgen zij ervoor dat u een fantastisch 
panoramisch uitzicht heeft over het achtergelegen 
vaarwater of de prachtig aangelegde parktuin 
rondom de villa. 
Met recht een unieke luxe woonbeleving in een 
omgeving van groen, rust en ruimte.

Hoeven (NB), Goudbloemsedijk 4a 

€ 1.600.000,- k.k.

Kenmerken:
• Inhoud ca. 1.050 m³.
• Woonoppervlakte ca. 300 m².
• Natuurstenen granieten gevels: Olive 

Green’’.
• Op zon en tijd gestuurde wood en 

washi gordijnen.
• Alarminstallatie in woongedeelte en 

garage.
• Videofoon/poortopener in zowel de 

entree als de master bedroom
• Statige oprijlaan voorzien van 

elektrisch bedienbare toegangspoort 
met videofooninstallatie.

• Volledig privacy biedende strak 
vormgegeven parktuin.

• Aangebouwde ruime garage met 
elektrisch bedienbare sectionaal 
deur.

cmyk 36 / 97 / 52 / 57

cmyk 40 / 40 / 41 / 22



84

Zuid-Nederland

Deze rustig gelegen vrijstaande woning is in de 
loop der jaren flink verbouwd en gemoderniseerd. 
De ruime loods is een ideale ruimte voor de hobby 
en/of klusliefhebber maar biedt daarnaast ook 
voldoende parkeergelegenheid. In de diepe achtertuin 
is een fraaie veranda met buitenkeuken gecreëerd 
waarbij u in alle rust & ruimte kunt genieten van het 
buitenleven!    
 
Bouwjaar: 1979 | Woonoppervlakte: 165 m² | 
Perceeloppervlakte: 1.980 m² | Inhoud: 691 m³.

Zundert (NB), Achtmaalseweg 130

€ 569.000,- k.k.  

Op een schitterende locatie, midden in de natuur, staat 
deze luxe villa (2018) voorzien van alle faciliteiten 
voor de (professionele) paardenliefhebber. 
Directe uitrijmogelijkheden met uw paard(en) 
om de prachtige natuur van Chaam te verkennen! 
Resideren zoals menig paardenliefhebber het voor 
ogen heeft in alle rust & vrijheid. Optimaal genieten 
van de prachtige vergezichten over de uitgestrekte 
weides waar uw paarden rond grazen.

Bouwjaar: 2018 | Woonoppervlakte: 186 m² | 
Perceeloppervlakte: 28.28.800 m² | Inhoud: 713 m³.

Chaam (NB), Rettestraat 1

€ 1.595.000,- k.k.             

Paardenliefhebbers opgelet!
Luxe afgewerkte woning met royale garage (30 
zonnepanelen) én volop paardenfaciliteiten. Via 
zandwegen bevindt u zich met uw paard binnen 10 
minuten stappen in het prachtige natuurgebied 
"Pannenhoef". Het domein is o.a. uitgerust met 
een buitenrijbak voorzien van all weather bodem 
met lichtmasten, een stal met 3 paardenboxen 
en solarium, een paddock, buitenpoetsplaats, 
mestopslag, schuilstal en nog een omheinde 
paardenweide.
 
Bouwjaar: 2009 | Woonoppervlakte: 167 m² | 
Perceeloppervlakte: 10.130 m² | Inhoud: 1.065 m³.

Klein-Zundert (NB), Palmbosstraat 9b

€ 895.000,-  k.k.

Aanbod Schalk Makelaardij     
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Deze moderne en professionele paardenhouderij 
met fraai afgewerkte villa (2006) is gelegen op 
een rustige- en landelijke locatie in het mooie 
buitengebied van Zundert. De paardenhouderij bezit 
een binnen rijbaan van 20,00 m¹ x 40,00 m¹ voorzien 
van een Agterberg bodem, 21 paardenstallen, een 
ponystal, een verlichte buitenrijbaan van 40,00 
m¹ x 45,00 m¹, een verlichte overdekte 6-paards 
trainingsmolen en longeercirkel, paddocks en 
weide op ruim 1,7 hectare eigen grond. Het separate 
bijgebouw leent zich voor bijv. fitness/kantoor/
atelier/werkplaats.

Luxe paardenstal 
De stal is gebouwd in 2000 en voorzien van maar liefst 
104 zonnepanelen die het hele bedrijf voorzien van 
elektriciteit. Verder is deze ruimte opgetrokken met 
baksteen borstwering en een asbestvrij golfplaten  
dak voorzien van isolatie, lichtdoorlatende platen en 
natuurlijke ventilatie. 

De paardenstal heeft 16 ruime boxen: 
• 10 boxen met buitenluik [afmeting ca. 3,8 m¹ x 

3,2 m¹] 
• 5 binnen boxen [afmeting ca. 3,70 m¹ x 3,20 m¹]
• 1 pony box met een open traliehek [afmeting ca. 

3,5 m¹ x 1,8 m¹] 
• stal geeft toegang tot de kantine, toiletruimte, 

zadelkamer, binnenbak en buitenterrein
• 3 ruime verzorgingsplaatsen met warm en koud 

water. 

Zundert (NB), Oekelsebaan 47a

prijs op aanvraag

Binnenbak met Agterberg bodem | 40,00m¹ x 21,00m¹ 
Via de paardenstallen is de aangrenzende binnenbak 
bereikbaar. De binnenbak is naast een Agterberg 
bodem ook voorzien van een automatisch bedienbaar 
beregeningsysteem.  
 
Zestal buitenboxen | 3,25 m¹ x 4,25 m¹. 
Aan de achterzijde van de binnenbak zijn nog een 
zestal buitenboxen met windscherm aanwezig die 
toegankelijk zijn vanuit het buitenterrein. 
 

Aanpandige opslagloods | 
14,50 m¹ x 9,00 m¹ 
Aan de rechter achterzijde 
van de binnenbak is de 
loods gesitueerd. Deze 
loods is opgetrokken 
met damwand platen 
en voorzien van een 
asbestvrij golfplaten dak. 
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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  5706 AL Helmond  t 0492-661 884

info@heuvel.nl | www.heuvel.nl

Royale vrijstaande langgevelboerderij met 
multifunctioneel bijgebouw tuin, erf en weiland. 
Rustig en landelijk gelegen. Zeer degelijk gebouwd 
van duurzame materialen en optimaal geïsoleerd, 
label A. Goed onderhouden. 7 kamers en 2 
badkamers. Met een royale inpandige garage met 
veel toepassingsmogelijkheden. Het bijgebouw is 
geschikt voor mantelzorg/atelier/gastenverblijf (ca. 
140 m²). Prachtige fiets en wandelroutes rondom 
en “De Brabantse Kluis” op loopafstand. Op een 
super locatie met veel rust, ruimte, privacy en 
natuurgebied “de snelle loop” als achterbuur.

Bouwjaar: 2008 woonoppervlak 368 m² | Inhoud: 
2400 m³ | Externe bergruimte: 130 m² | Perceel: 
9750 m² | Overig inpandig: 200 m².

Aarle-Rixtel (NB), De Biezen 6

€ 1.195.000,- k.k.

Landgoed met 2 woonhuizen. Huis ter Hurkens is 
een charmant landgoed met een rijke (400 jarige) 
historie en opvallend veel woongenot. Het betreft 
een romantisch landhuis (ca 300 m²) en een kleinere 
woning met paardenstallen en praktisch bijgebouw. 
Omgeven door een schitterende parkachtige tuin 
met grote vijver en aansluitend diverse weilanden. 
Maar liefst 12 kamers, waarvan 9 slaapkamers. 

Bouwjaar: omstreeks 1990 | Woonoppervlak: ca. 
456 m² | Overig inpandige: ca. 64 m² | Extern 
bijgebouw: ca. 100 m²|Perceel: maar liefst 
83.865 m² | Erfpacht met een looptijd van 50 jr. nu 
nog tot 30042039, de canon is € 9.608, per jaar. 

Aarle-Rixtel (NB), Opstal 14-15

€ 1.055.000,- k.k.

Aanbod Adriaan van den Heuvel makelaars en adviseurs     
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Romantisch wonen!  Stijlvolle vrijstaande en riet 
gedekte woonboerderij met praktisch 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. Slaap- en 
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. 

Asten (NB), Achterbos 12

€ 950.000,- k.k.

Riante krukhuis-boerderij met dubbele 
woonbestemming. Uniek vrij gelegen op een 
van de mooiste plekjes van Brabant, direct tegen 
natuurgebied De Vilt (Oude Maasarm). 
De ligging tegen de natuur en op loopafstand van het 
dorp geeft diverse mogelijkheden voor activiteiten. 
De uitstekende ontsluiting (snelweg A77 / A73) 
biedt extra perspectief voor mensen met beroep/
bedrijf aan huis. De royale hal (ca 300 m²) geeft 
mogelijkheden tot opslag of als 2e woongelegenheid. 

Bouwjaar: 1950 nieuw dak + uitbouw (1988) | 
Inhoud: ca 3.500 m³ | Woonoppervlak ca 350 m² | 
Overig inpandige ruimte: ca 420 m² | Perceel: ca. 
2.000 m².

Beugen (NB), Helbroekseweg 5

€ 575.000,- k.k.

Royale half-vrijstaande gesplitste woonboerderij 
met bijgebouwen, carport en tuin. Met een recent 
gebouwde praktische mantelzorgwoning met 
berging, carport en terras in de achtertuin. Ideaal 
object voor ouders met kinderen. Objecten zijn 
niet gesplitst te koop en er moet sprake zijn van 
mantelzorg. O.a. 8 slaapkamers, 3 badkamers en 
veel bergruimte. Met eigen inritten. Net buiten de 
bebouwde kom met natuur en bos aan de achterzijde.

De boerderij is van 1898, recent verbouwd en 
gemoderniseerd | Woonoppervlak: 212 m² |Inhoud: 
750 m³ | De mantelzorgwoning is gebouwd in 2018, 
woonoppervlak 84 m², inhoud 315 m³, totale perceel 
1505 m².

Boekel (NB), Daniel de Brouwerstraat 22 a-b

€ 485.000,- k.k.
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Uniek gelegen aan de rand van gewilde woonwijk 
“Brandevoort”, bijzonder royaal landhuis met grote 
bij-/opslagruimte, inpandige garage, grote schuur 
met 14 paardenboxen en prachtige aangelegde tuin 
rondom. Dit onder prachtige architectuur gebouwd 
landhuis kenmerkt zich naast zijn keurige nette 
bewoning door zijn ongekende ruimte. Ideaal voor 
de paardenliefhebber die met veel privacy, rust en 
ruimte wil wonen met alle voorzieningen binnen 
handbereik.

Bouwjaar: 1975 (later rond 1998 verbouwd en 
gemoderniseerd) | Woonoppervlak: ca. 500 m² | 
Inhoud ca. 2500 m³ | Bijgebouwen: ca. 285 m²  met 
ca. 260 m² zolder | Perceel: 10.080 m² (ook met 
minder grond te koop).

Helmond (NB), Brandevoort 11

€ 1.195.000,- k.k.

Royale rietgedekte en geheel gerenoveerde en 
gemoderniseerde boerderij met diverse functionele 
bijgebouwen (op dit moment in gebruik als B&B 
units) en verzorgde tuin in een gezellig Brabants dorp 
gelegen. Ideaal object voor de belegger, de 5 B&B ’s 
van ca 35 tot 150 m² geven een hoog rendement (ca. 
7 tot 8% via booking.com met een beoordeling van 
9,4). Landelijk gelegen nabij oprit A67 (Eindhoven – 
Venlo). De boerderij heeft een bedrijfsbestemming 
en leent zicht uitstekend voor eventuele splitsing. 
Veel natuur rondom, met de “Strabrechtse Heide” 
op loopafstand.

Bouwjaar: 1850 | Inhoud: ca. 1400 m³ | 
Woonoppervlak: ca. 460 m² | Bijgebouwen: ca. 
160 m² | Perceel: 1800 m².

Lierop (NB), De Wertstraat 2

 € 1.200.000,- k.k.

Gunstig gelegen Brabantse langgevelboerderij in 
het landelijke gebied tussen Heeswijk-Dinther en 
Veghel. 
De boerderij is goed onderhouden. De keuken 
is opnieuw voorzien van stijlvolle zwart-wit 
plavuizenvloer. Het achterhuis biedt diverse 
mogelijkheden, net zoals de royale schuur van ruim 
400 m².  De boerderij heeft een bedrijfsbestemming, 
gemeente staat echter ook positief tegenover 
een woonbestemming. Een ideale plek voor 
ondernemende mensen met kleine bedrijvigheid, 
ruimte vragende hobby’s of dieren aan huis. 

Bouwjaar: 1930, laatste renovatie ca 1990 | Inhoud 
boerderij: ca 1.450 m³ | Woonoppervlak ca. 200 m² | 
Bijgebouwen ca 490 m² | Perceel: 4.595 m².

Heeswijk- Dinther (NB), Hoog-Beugt 13

€ 695.000,- k.k.

Aanbod Adriaan van den Heuvel makelaars en adviseurs     
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Splinternieuwe, in bijzonder fraaie authentieke 
stijl gebouwde, rietgedekte woonboerderij met 
verrassend royaal multifunctioneel bijgebouw/
dubbele garage met liftsysteem voor bijvoorbeeld 
auto’s naar de kelder te brengen. In de Winkelstraat 
vindt u over het algemeen ruim opgezette woningen 
op grote percelen. Ondanks de rust bent u zo in de 
kern van Mierlo en Lierop, alsmede op korte afstand 
van Helmond, Geldrop, Eindhoven en Someren. 
Kortom ideaal gelegen: rust en ruimte doch in directe 
nabijheid van alle voorzieningen en uitvalswegen.

Bouwjaar: 2019 | Woonoppervlak: 250 m² | Overig 
inpandige ruimte: 290 m² | Gebouw gebonden 
ruimte: 48 m² | Inhoud: 1986 m³ | perceel: 3270 m².

Lierop (NB), Winkelstraat 12

€ 1.150.000,- k.k.

Royale vrijstaande woonboerderij met loods, tuin 
en weiland. Goed gebouwd en een prima isolatie 
pakket. Bestemming is “wonen”. Landelijk gelegen 
met vrij uitzicht rondom. Door afmeting, bijgebouw 
en perceel zijn er veel toepassings- mogelijkheden. 
Loods (gebouwd in 2003) en weiland zijn ideaal voor 
de paardenliefhebber of de ZZP-er. De inpandige 
ruimte leent zich voor mantelzorg. Nabij de snelweg 
tussen Eindhoven en Venlo gelegen.

Zeker 100 jaar oud, maar later volledig verbouwd en 
gemoderniseerd | Woonoppervlak: 298 m² | Externe 
bergruimte: 181 m² |  Inhoud: 1270 m³ | Perceel: 
9640 m².

Ommel (NB), Diesdonkerweg 13

€ 695.000,- k.k.

Royale en sfeervolle vrijstaande boerderij met mooie 
functionele bijgebouwen, terrassen, rijbak (25x40m), 
prachtige natuurvijver, verzorgde tuin met veel 
buitenvoorzieningen en weiland. Een toplocatie voor 
de paardenliefhebber, maar ook uitermate geschikt 
voor overige toepassingen. De boerderij is optimaal 
geïsoleerd. De authentieke sfeer van weleer is door 
het vele houtwerk intact gebleven. In een rustige, 
groene en bosrijke omgeving en grenzend aan 
natuurgebied “de Strabrechtse Heide”, Het geheel 
maakt een zeer verzorgde indruk en is keurig 
bewoond en perfect onderhouden. 

Bouwjaar: 2005 | Inhoud: ca. 1300 m³ | 
Woonoppervlak: ca. 360 m² |  Perceel:  17.750 m² | 
Ruim 700 m² aan keurige bijgebouwen.

Someren (NB), Hoijserstraat 8

€ 1.350.000,- k.k.
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Landelijk gelegen jaren dertig woning met schuur. 
Opknapper met oude details door eerder gebruik als 
woning met slagerij aan huis. 
Woning met stijl, aan twee zijden ontsloten aan de 
weg, met een multifunctionele schuur (ca 150 m²). 
Door aanwezige ruimte, zowel in de woning als 
daarbuiten, volop mogelijkheden! Op verzoek is het 
perceel uit te breiden met het aansluitende perceel 
tot 2,9 ha groot. Ideaal voor mensen met paarden.

Bouwjaar: 1935 | Inhoud woning: ca 7 50 m³ | 
Bijgebouwen: ca. 200 m² | Perceel: 4.000 m², op 
verzoek uit te breiden tot 2,9 ha.

Riante rietgedekte woonboerderij met dubbele 
garage/berging, tuinkamer, fraai tuinhuis en 
prachtig aangelegde tuin rondom. Gebouwd 
van duurzame materialen, optimaal geïsoleerd 
(label A) en hoogwaardig en luxe afgewerkt. O.a. 
5-persoons lift, uw eigen demotica systeem, eigen 
server, akoestische plafonds, vloerverwarming 
en – koeling, inloop koelkast, 32 zonnepanelen, 
4 luxe badkamers, 5 slaapkamers, screens, alarm 
met camera’s, veilig hang/sluitwerk en elektrische 
poorten. Ook de buitenkant heeft een bijzondere 
en gedetailleerde afwerking. Dit fantastische object 
moet u gezien hebben.
Bouwjaar:  2010 | Woonoppervlak:  380 m² | Gebouw 
gebonden ruimte: 135 m² | Externe bergruimte: 
30 m² | Inhoud: 1500 m³ | Perceel: 3000 m².

Westerbeek (NB), Loonseweg 28

Someren (NB), Slievenstraat 10

€ 335.000,- k.k.

€ 1.295.000,- k.k.

Op de grens van Brabant en Limburg, in het hart van 
de Peel gelegen, statige riante boerderij met fraaie 
U-vormige binnenplaats en paardenstal. 
Deze grote boerderij met 5 slaapkamers is door 
regelmatige verbouwingen instapklaar. Het grote 
achterhuis biedt volop ruimte voor het terugplaatsen 
van paardenboxen, of andere ruimte vragende 
hobby’s of activiteiten vanaf thuis. 

Bouwjaar: 1948, voorzien van compleet nieuw 
en geïsoleerd dak (2012) | Inhoud: ca. 2.190 m³ 
| Woonoppervlak: ca. 175 m² | Overig inpandige 
ruimte: ca 400 m² en ca. 270 m² aan bijgebouwen 
| Perceel: ca 8.200 m², uit te breiden tot ruim 4 ha 
huisperceel. 

Ysselsteyn (L), Pastoor Jacobspeel 1

€ 580.000,- k.k.

Aanbod Adriaan van den Heuvel makelaars en adviseurs     
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Het bij elkaar brengen van vraag en aanbod. 
Dat is waar makelaardij om draait.

Met een team van zo’n 20 vastgoedspecialisten zijn wij dagelijks 

bezig met vastgoedvraag en -aanbod. Ons vastgoedteam bestaat 

uit beëdigde NVM-Makelaars, NVR-Rentmeesters, taxateurs, 

juridisch specialisten en onteigeningsdeskundigen. Continue 

bijscholing en certificeringen zorgen voor de nodige kwaliteit 

en innovatie. We begeleiden dan ook honderden transacties en 

taxaties op jaarbasis. Onder het genot van een kop koffie maken 

we graag persoonlijk kennis en lichten we onze werkwijze verder 

toe. Ons streven is om te voorzien in een ‘full-service’ concept, 

van kennismaking tot sleuteloverdracht. 
Aelmans Rentmeesters & Makelaars
Voerendaal | Margraten | Panningen | Baexem | Vught

info@aelmans.com  www.aelmans.com

Haelen (L), Belebosweg 1

Bouwjaar: 1925 | 
Perceeloppervlakte: 7.451 m² |  
Vrijstaande garage ca. 20 m² |  
Tuinhuisje ca 8,5 m² |  
2 dierenverblijven van ieder  
ca 30 m² |  
Bijzonderheden: Unieke  
locatie met een vrije ligging.

€ 619.000,- k.k.

Op een prachtige landelijke plek, in een bosrijke 
omgeving, staat deze charmante, vrijstaande 
woonboerderij op een fraai perceel. Naast de 
prachtig aangelegde tuin is er een moestuin 
en weidemogelijkheden met 2 vrijstaande 
dierenverblijven. De woning met vrijstaande garage 
is rond 1925 gebouwd en is tussentijds volledig 
gerenoveerd. Deze woning is uitermate geschikt 
voor paarden-, natuurliefhebbers en rustzoekers. 

Aanbod Aelmans Rentmeesters & Makelaars     
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Op een unieke locatie, in het buitengebied van Hunsel 
bieden wij u een prachtig gelegen paardenhouderij 
aan op een perceel van 5.03.54 hectare. Het geheel 
bestaat uit een karakteristieke woning met 4 
slaapkamers, prachtige tuin, inpandige werkplaats 
en schuur met 4 paardenboxen, vrijstaande schuur, 
paardenstal met 3 paardenboxen en wasplaats, 
buitenbak, stapmolen en weiland. De vrijstaande 
schuur is in gebruik als caravanstalling voor ca 50 
caravans.

Bouwjaar: 1949, gerenoveerd in 2014 | 
Woonoppervlakte: ca. 231 m² | Perceeloppervlakte: 
50.354 m² | Inhoud: ca. 1.391 m³ | Bijzonderheden: 
alle paardenfaciliteiten zijn aanwezig, tevens 
vergunning voor het houden van 49 paarden.

Hunsel (L), Smidstraat 1 

€ 749.000,- k.k.   

Een mooie kans voor paarden- en natuurliefhebbers, 
eventueel in combinatie met beroep/praktijk 
aan huis! Op gewilde locatie in Raar, Vrijstaande 
villa op een perceel 6000 m² met 4 ruime 
slaapkamers, 4 badkamers, ruime woonkamer, 
huisweide van 1.600 m² en 4 paardenboxen. 
Daarnaast beschikt dit object ook over een ruime 
garage en een grote multifunctionele ruimte.  

Bouwjaar: 1975 | stalruimte ca. 43 m² | 
Woonoppervlakte: ca. 402 m² | Perceeloppervlakte: 
6.019 m² | Inhoud: ca. 1.635 m³ | Bijzonderheden: 
met huisweide.

Meerssen (L), Raar 20

€ 950.000,- k.k.

Unieke bedrijfslocatie met recreatieve bestemming 
(functie aanduiding golfbaan), bestaande uit een 
landhuis, 18-holes golfbaan, clubhuis, loods en 
bijgebouwen gelegen op een totaalperceel van 57.265 
ha. Door de unieke ligging is de locatie voor velerlei 
doeleinden geschikt (te maken). De op- en afrit naar 
de A73 zijn op korte afstand gelegen waardoor o.a. 
Roermond en Venlo in no time te bereiken zijn. Het 
landhuis (2006) is van alle gemakken en comfort 
voorzien.

Bouwjaar: 2006 | Woonoppervlakte: ca. 155 m² | 
Perceeloppervlakte: 57.265 m² | Inhoud: ca. 500 m³ 
| Bijzonderheden: 18holes golfbaan, clubhuis (ca 
115 m²), loods (ca 300 m²) en landhuis.

Reuver (L), Rijksweg 1

prijs op aanvraag   
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Via een mooie oprijlaan bereikt u dit bijzondere 
object ‘Hoeve Haan’ bestaande uit 6 wooneenheden 
bestemd voor recreatie. De hoeve is gelegen in 
buurtschap Rott, één van de mooiste plekjes van 
Zuid-Limburg. De hoeve kenmerkt zich door de 
rustige en vrije ligging met een prachtig weids 
uitzicht. Rott is de ideale uitvalsbasis om lekker te 
wandelen en/of te fietsen.

Bouwjaar: ca. 1900, gerenoveerd in 1992 | met 
dubbele garage, grote schuur en voldoende 
parkeergelegenheid | Woonoppervlakte: ca. 570 m² | 
Perceeloppervlakte 8.685 m² | Inhoud: ca. 1.800 m³ 
| Bijzonderheden: 6 wooneenheden.

Deze charmante woonboerderij is gelegen op een 
prachtige plek, aan de rand van de bebouwde kom, 
omgeven door bossen en landerijen van het Leudal. 
De woonboerderij met inpandige schuur is gebouwd 
rond 1928, biedt een ruim perceel met gedraineerde 
weides en beschikt over meerdere paardenstallen. 
In 2002 is een vrijstaande loods gebouwd. Deze 
woning is uitermate geschikt voor paarden-, en 
natuurliefhebbers. 

Bouwjaar: 1928 | Garage: ca. 24 m² | Loods ca. 
87,5m² | Hooischuur ca. 60m² | Tuinkas ca. 11,5 m²
Perceeloppervlakte: 5.950 m² | Bijzonderheden: 
Vrijstaande garage, loods en inpandige schuur met 
stallen. Het perceel is geheel omheind.

Vijlen (L), Rott 61, 61 A t/m E

Roggel (L), Klapvaren 35

€ 1.250.000,- k.k. 

€ 489.000,- k.k.

In het landelijke Vijlen gelegen bieden wij deze 
in sublieme staat uitgevoerde vrijstaande villa 
aan met fraai uitzicht over het heuvelland. De 
woning, gebouwd in 1971, uitgebouwd in 1980 en 
verder gerenoveerd vanaf 2003 beschikt over 4 
slaapkamers, riante dakterrassen, een garage met 
mooie buitenberging en overkapping een aangelegde 
en verzorgde tuin rondom.
 
Bouwjaar: 1971 | Woonoppervlakte: ca. 224 m² |
Perceeloppervlakte: 750 m² | Inhoud: ca. 750 m³ | 
Bijzonderheden:  Panoramisch uitzicht.

Vijlen (L), Vijlenberg 39

€ 595.000,- k.k.

Aanbod Aelmans Rentmeesters & Makelaars     
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Verstopt in het Zuid-Limburgse Heuvelland, in 
Wahlwiller, ligt de Rijksmonumentale carréhoeve 
Viva Lanterne. We weten door o.a. testamenten wie 
de bewoners waren vanaf 1308. De ingangsomlijsting 
vermeldt: La ferme Lanterne 1813. Vanaf 2008 is door 
de huidige eigenaren de gehele carré onder handen 
genomen. Hieruit bieden wij u de geschakelde 
stalwoning aan welke in de rechter zijvleugel van de 
carré (nieuw) is gebouwd.
 
Een karakteristieke woning; zicht over de 
binnenplaats en vrij uitzicht over de natuur, met ca. 
190 m² woonopp. op een perceel van circa 1.500 m² 
(extra grond optioneel).

Wahlwiller (L), Oude Baan 45

€ 520.000,- k.k.

Uniek object op een riant perceel van 2.54.45 
hectare biedt een prachtige combinatie voor wonen 
en werken op je eigen natuurdomein. Het geheel 
bestaat uit een vrijstaande levensloopbestendige 
woning, inpandige praktijkruimte, vrijstaande 
praktijkruimte, tuinhuis met overkapping en Finse 
sauna en infrarood-sauna. Het object is uitermate 
geschikt voor rustzoekers, natuurliefhebbers, bedrijf 
aan huis en B&B. Vanuit elke ruimte kunt genieten 
van het heerlijke vrije uitzicht.
Bouwjaar: 1968 | Woonoppervlakte: ca. 231 m² 
| Perceeloppervlakte: 25.445 m² | Inhoud: ca. 
959 m³ | Bijzonderheden: levensloopbestendig, 
praktijkruimte, Finse sauna, infraroodsauna
Nabij natuurgebied “Maasduinen” met het 
Reindersmeer, Leukermeer en de Hamert.

Well (L), De Vissert 5

€ 750.000,- k.k.   

Op een fantastische locatie, tegen natuurgebied 
Maasduinen, ligt deze vrijstaande woning met 
vrijstaande garage (60 m²), (hobby)kas (2.000 m²) 
en weiland. Het perceel is maar liefst circa 4 ha groot 
waarbij eventueel minder grond bespreekbaar is. 
De achtertuin is gelegen op het zuidoosten en biedt 
volop privacy en fantastisch uitzicht over eigen 
perceel en natuur van het Limburgs Landschap. Rust 
en ruimte zijn dé kenmerken van deze locatie!

Bouwjaar: 1968 | Woonoppervlakte: ca. 210 m² | 
Perceeloppervlakte: 40.790 m² | Inhoud: ca. 730 m³ 
| Bijzonderheden: Nabij natuurgebied “Maasduinen” 
met het Reindersmeer, Leukermeer en de Hamert.

Wellerlooi (L), Paaldijk 6

 € 585.000,- k.k.   
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Tussen de lintbebouwing staat deze statige, 
opvallende schoonheid op haar eigen ‘eiland’. 
Middels een eigen brug bereikt u het perceel 
welke geheel is omsloot. In 1877 is ze gebouwd als 
rentenierswoning in opdracht van de ‘rijke’ boer 
aan de overzijde. De vroegere gang is deels gesloten, 
waarbij ze geschikt is voor dubbele bewoning of 
geheel te renoveren is tot één woonhuis. 

Bouwjaar: 1877  | Woonoppervlakte: 357 m² | 
Perceeloppervlakte: 7.700 m² | Inhoud: 1.443 m³ | 
Aantal kamers: 10 | Bijzonderheden: Apart of als één 
huis te bewonen.

Abbekerk (NH), Dorpsstraat 12-14

€ 800.000,- k.k.

‘Een boerderij heeft wat’... aldus de eigenaar. En dat 
beamen wij! De charme van een boerderij is hier dan 
ook prachtig te zien en te voelen. De balken in het 
zicht, nostalgische ramen, kenmerkende darsdeuren 
én een indrukwekkende vide. Het is een charmante 
boerderij om verliefd op te worden. De diepe tuin 
heeft meerdere zitplekjes en is heel privacyvol.

Bouwjaar: 1977 | Woonoppervlakte: 208 m² | 
Perceeloppervlakte: 715 m² | Inhoud: 797 m³
Aantal kamers: 7 | Bijzonderheden: Vrijstaande 
stenen garage.

Hippolytushoef (NH), Butterhoek 1

€ 535.000,- k.k.

Aanbod Klaver Makelaardij     

Dé makelaar voor landelijk wonen in 
Noord-Holland
 
Al jaren zijn wij specialist in het aankopen, verkopen en taxeren van mooie 
objecten 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 actuele en unieke manier. Met ons buitengewoon gedreven team zetten 
wij ons in om zo plezierig mogelijk met u als klant samen te werken aan de (ver)

koop van uw woning, boerderij of land.  Wij ontmoeten u graag!   

Klaver Makelaardij
Vijverweg 2, 1733 AS Nieuwe Niedorp  T 0226-414008

info@klavermakelaardij.nl | www.klavermakelaardij.nl
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Het grote postkantoor in het centrum van 
Hippolytushoef is een bijzonderheid op zich en 
bezit een rijke geschiedenis. De enorme ruimte 
en vele vertrekken maken het object uitstekend 
geschikt voor dubbele- of kangoeroebewoning. 
Hippolytushoef is een fijn en knus dorp gebleven, 
waar u lopend naar de bakker, supermarkt, een 
restaurant en niet te vergeten; de Waddenzee gaat.

Bouwjaar: 1919 | Woonoppervlakte: 481 m² | 
Perceeloppervlakte: 630m² | Inhoud: 2.152 m³
Aantal kamers: 9 | Bijzonderheden: Historisch oud 
postkantoor.

Hippolytushoef (NH), Koningstraat 32-34 

€ 625.000,- k.k.

Dit is landelijk wonen in zijn ultieme vorm. Net 
buiten Schagen rijden we over de Corneliswerverweg 
door een uniek stukje Noord-Holland. Hier vindt u 
deze vrijstaande woning met dubbele garage en een 
gastenverblijf in alle rust en ruimte. Op een perceel 
van ruim 2 hectare met een weiland, bos en uw 
natuurwater, voelt u zich hier direct thuis!

Bouwjaar: 1984 | Woonoppervlakte: 260 m² | 
Perceeloppervlakte: 23.170 m² | Inhoud: 895 m³ | 
Aantal kamers: 7 | Bijzonderheden: Zeer bijzondere 
locatie.

Schagen (NH), Corneliswerverweg 1 

 € 1.200.000,- k.k.

Aan weerszijde van de karakteristieke slingerweg 
staan prachtige woningen, waaronder een 
buitengewone stolpboerderij uit 1890; Dorpsweg 
129. Als u de buitenkant heeft bewonderd is het tijd 
om naar binnen te gaan. Wat u aan de voorzijde niet 
ziet is de verrassende binnenzijde van de woning. 
Eind 2016 is de binnenkant volledig aangepakt en 
getransformeerd naar een heerlijk huis. Of beter 
gezegd een heerlijk thuis!

Bouwjaar: 1890 | Woonoppervlakte: 352 m² | 
Perceeloppervlakte: 1.663 m² | Inhoud: 1.597 m³ |  
Aantal kamers: 8 | Bijzonderheden: Vrijstaande 
garage.

Schellinkhout (NH), Dorpsweg 129 

€ 875.000,- k.k.
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Een boerderij met een verhaal en mooie 
geschiedenis, gelegen aan het vroeger genoemde 
kaasenbrooddijkje. Gelegen in een prachtige 
omgeving waar men nog volop kan genieten van rust 
en ruimte. De boerderij is gelegen op een perceel 
van 7.210 m² en biedt vele mogelijkheden. Perfecte 
afwerking , goed onderhouden en een heerlijke 
ambiance maken het woongenot in deze boerderij 
tot optima forma!

Bouwjaar: 1875 | Woonoppervlakte: 690 m² | 
Perceeloppervlakte: 7.210 m² | Inhoud: 2.656 m³ | 
Aantal kamers: 10 | Bijzonderheden: Bijzonder en vrij 
uitzicht.

Obdam (NH), Obdammerdijk 11

€  1.375.000,- k.k.
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Sinds 1934 gespecialiseerd in (buiten)wonen en werken en de complexiteit 

van het agrarisch onroerend goed. Met de kennis van drie generaties 

zijn wij huizenbezitters, bedrijfseigenaren, agrariërs en kopers graag 

behulpzaam als het gaat om advies, verkoop, aankoop en taxaties.Ons 

kantoor is gevestigd in Andijk, vanwaar wij particuliere en professionele 

opdrachtgevers enthousiast bedienen. Wij staan garant voor integere 

betrokkenheid en eerlijk, objectief en reëel advies. Daarbij zijn wij graag 

helder zodat er duidelijke beslissingen gemaakt kunnen worden. 

Wij begrijpen dat een landelijk gelegen woning of woonboerderij (ver-)

kopen een belangrijke beslissing is die om aandacht en expertise vraagt. 

Wij nemen u graag de zorg uit handen.

Kwantes Makelaardij; de sleutel tot bezit. 

Kwantes Makelaardij
Middenweg 9  1619 BL Andijk T 0228-59 22 44

info@kwantesmakelaardij.nl

www.kwantesmakelaardij.nl

Omzoomd door vrij uitzicht en prachtig West-
Fries polderlandschap ligt op de ruimte deze 
met zorg onderhouden woonboerderij met 
200 m² woonoppervlakte. De royale kavel van 
10.355 m² is ingericht met een heerlijke tuin en 
paardenvoorzieningen zoals weides, rijbaan, 
paddock en een riante schuurruimte voorzien 
zadelkamer en vijf paardenboxen. Het geheel is ook 
zonder de paardenweides te verwerven  waarbij prijs 
en grensbepaling in overleg.

Stolpboerderij | Schuurruimte | Garage | 
Paardenvoorzieningen | woonoppervlakte 200 m² | 
Inhoud 810 m³.
   

Abbekerk (NH), Dorpsstraat 15

€ 750.000,- k.k.

Groots wonen in een uniek kerkgebouw waarvan 
intern de woonindeling reeds is gemaakt. Alle 
plannen, ideeën en bouwmaterialen liggen klaar 
voor de afwerking. Dit historische object leent zich 
uitstekend voor wonen en werken aan huis en/
of kangoeroe wonen. De kerk is van buiten geheel 
gerestaureerd en staat op een perceel van 760 m² 
met een riante tuinoppervlakte aan water.

Woonbestemming | Rustig gelegen | Nabij IJsselmeer 
| Leefoppervlakte 400 m² | Inhoud 1550 m³ | Naar 
eigen wens af te maken.

Andijk (NH), Kerkepad 7

€ 695.000,- k.k.
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Dit comfortabele huis met grote schuurruimte op 
een perceel van 17.280 m² vertaalt exact wat buiten 
wonen is met het IJsselmeer en havenstad Enkhuizen 
om de hoek. De woning is intern gemoderniseerd en 
biedt 233 m² woonoppervlakte. Extra slaapkamer 
met eigen badkamer op de parterre. De schuurruimte 
van ca. 182 m² is uitermate geschikt  voor werken 
en/of hobbyen op eigen terrein.    

Perceeloppervlakte 17.280 m² | Woonoppervlakte 
233 m² | Schuur 182 m² | Slaapkamer met eigen 
badkamer op de parterre | Intern gemoderniseerd.

Uitstraling en karakter met een zee aan ruimte! 
Gebouwd in Amsterdamse School-stijl en lange tijd 
in gebruik geweest als dokters woon/werkpraktijk. 
Dit geeft direct de mogelijkheden weer want uniek 
in zijn soort leent deze villa zich uitstekend voor 
werken aan huis of kangoeroe wonen. Met vrij 
uitzicht aan de achterzijde is dit op en top landelijk 
wonen in het centrum van IJsselmeerdorp Andijk. 

Bouwjaar 1932 | Gebouwd onder architectuur | 
Amsterdamse school stijl | Kangoeroe wonen | 
Dubbele bewoning | Wonen en werken aan huis.

Enkhuizen (NH), Elsenburg 9e

Andijk (NH), Middenweg 18

€ 750.000,- k.k.

€ 545.000,- k.k.

Op zoek naar die ene perfecte plek om landelijk 
wonen en hobby te kunnen combineren? Voor 
paardenliefhebbers is dit een fantastische kans 
op een unieke plek aan de rand van havenstad 
Enkhuizen met het IJsselmeer nabij. Het perceel 
van 6.556 m² ligt aan vaarwater en is voorzien van 
een prachtige tuin en paardenfaciliteiten voor het 
(hobbymatig) houden van paarden. 

Prachtig gelegen | Paardenvoorzieningen | Weide 
| Riante woning | Woonoppervlakte 280 m² | 
Vaarwater.  

Enkhuizen (NH), Haling 5e

€ 825.000,- k.k.

Aanbod Kwantes Makelaardij     
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“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...

Schep Makelaardij
Lopikerplein 2  2871 AN Schoonhoven  

T 0182 38 30 38

schoonhoven@schep.nl 

landelijkwonen.nl

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.

Langs de rivier De Amstel, met open verbinding 
naar Amsterdam, staat deze royale goed gebouwde 
villa met veel ruimte rondom de woning, diverse 
opstallen en een aanlegplaats voor uw boot. Er zijn 
volop mogelijkheden om te wonen in combinatie 
met ondernemen. De kassen achter de woning zullen 
binnen 2 à 3 jaar worden gesloopt en dan ontstaat er 
een schitterend uitzicht over de Bovenkerkerpolder!

Heel goed bereikbaar vanuit Amsterdam en Utrecht | 
Geheel eigendom zonder overpad | Veel ruimte in en 
rondom de woning | Landelijke ligging, schitterende 
omgeving | Eigen aanlegplaats aan de Amstel | 
Voldoende zonnepanelen aanwezig.

Op korte afstand van Amsterdam en Utrecht, ligt deze 
fraaie vrijstaande woonboerderij in een groene en 
landelijke omgeving. Hier kunt u in alle rust wonen 
(en werken!).  Het ruime perceel van maar liefst 
4.985 m² gecombineerd met diverse bijgebouwen 
maakt dit een geheel met zeer veel mogelijkheden. 
De rietgedekte boerderij heeft veel ruimte en geeft 
ook geborgenheid door de verschillende vertrekken. 
Naast de woning is een serre/tuinkamer gebouwd, 
welke in directe verbinding is met het bijgebouw. Ook 
is inpandig bereikbaar de werkplaats/hobbyruimte.

Fraaie boerderij met rieten kap | Vanuit de woning 
toegang tot verschillende terrassen | Garage en 
rietgedekte hooiberg geschikt als carport voor  
2 auto’s | Tuin met veel privacy en geborgenheid.  

Amstelveen (NH), Amsteldijk Zuid 205

Kockengen (UT), Gieltjesdorp 9

€ 995.000,- k.k.

verkocht

Johan Schep Harold van Rooij Jacqueline van RedeAlex Peters  Bart Kooijman
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Is landelijk wonen, maar toch dichtbij alle voor-
zieningen, je ultieme woonwens? Dan nodigen wij je 
uit om deze mooie woning te komen bezichtigen.

Charmante jaren ’30 huis waar de authentieke en 
kostbare bouwstijl van bewaard is gebleven en is 
aangepast aan de huidige wooneisen. De woning 
kenmerkt zich specifiek door de luxe woonkeuken, 
sfeervolle en authentieke woonkamer, de prachtige 
werkkamer c.q. tuinkamer, wellness ruimte met 
sauna, buitenkeuken met bar, zwembad en een 
paardenstal met paardenrijbak. Denkt u ook aan een 
kangoeroewoning, mantelzorg, B&B, kantoor aan 
huis, het zijn mogelijkheden die op deze locatie zijn 
te verwezenlijken.

De woning is gelegen op een perceel van in het 
totaal 3.390 m² met een inhoud van 980  m³ en een 
woonoppervlakte van 238 m², externe opstallen 
82 m², verwarming en warmwater door middel van 
een cv. combiketel cw-6 uit 2016 en vrijwel geheel 
voorzien van dubbele beglazing. De woning is op 
essentiële onderdelen geïsoleerd.   
Direct achter de woning is een groot terras aanwezig 
en een gezellige buitenkeuken. De hottub ligt hier 
achter verscholen voor de fijne momenten tijdens de 
late zomeravonden. 
Het fraaie zwembad ligt op een centrale plek in de 
tuin en heeft aansluitend een groot terras. Door de 
ligging van dit terras én het uitzicht op het zwembad 
is het vakantiegevoel in eigen tuin compleet. Een 
luxe waarmee het op veel momenten van het jaar 
heerlijk genieten is.

Op het perceel is nog een grote en een kleinere 
schuur aanwezig. Het zijpad (auto breed) geeft ook 
toegang tot de paardenstal en de paardenrijbak. De 
paardenstal heeft plaats voor 2 paarden/pony’s en 
de rijbak heeft de goede afmetingen (20x40m) voor 
hobbymatig paardrijden. 
De ligging van de woning aan de Boveneind NZ  
tussen IJsselstein en Benschop in, zorgt voor een 
snelle ontsluiting naar de omliggende plaatsen. 
IJsselstein ligt op 2 kilometer afstand en is goed 
bereikbaar evenals de snelwegen. Hierdoor kunnen 
wij met recht spreken over een goede ligging in het 
prachtig omgeven landschap van de Lopikerwaard. 

Bijzonderheden: Luxe en karakteristiek woonhuis | 
Woon klaar en volledig eigentijds | Alle wenselijke 
elementen zijn aanwezig | Werken aan huis, 
ontspannen aan huis; alles is hier mogelijk! | Uniek 
object nabij IJsselstein in alle rust die de locatie met 
zich mee brengt!

Benschop (UT), Boveneind NZ 72

€ 1.150.000,- k.k.

Aanbod Schep Makelaardij     
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Zelden komt er zo’n object in de verkoop, aan een 
groen laantje alleen voor bestemmingsverkeer. 
De ruimte en rust van de groene omgeving gaan 
samen met een ideale ligging in Benschop, dichtbij 
alle voorzieningen. Deze royale, karakteristiek 
vormgegeven en smaakvolle woning, die ook prima 
kan dienen als woning en kantoor/praktijkruimte 
aan huis, heeft een woonoppervlakte van 242  m² en 
is gelegen  op een kavel van 685 m². Omgeven door  
een prachtige, besloten, en fraai aangelegde tuin 
met diverse terrassen.

Heerlijke familiewoning | Fraaie ligging | 
Mogelijkheid voor kantoor, of praktijk aan huis | Zeer 
goede staat van onderhoud | Mooie ruime tuin.

Benschop (UT), Fluitekruid 16

€ 885.000,- k.k.

Op korte afstand van de bebouwde kom van 
Bergambacht staat deze zeer riante, elegante 
vrijstaande villa met aangebouwde dubbele garage. 
Het perceel van circa  5.769 m² is omgeven door 
eigen water, tuin en bos. De woning kenmerkt 
zich door geweldige uitzichten aan de voor- en 
achterzijde en biedt veel mogelijkheden. Gelegen op 
korte afstand van de drukke randstad, heeft u, maar 
beleeft u ook de ruimte!

Voor en achteruitzicht op het polderlandschap 
| Ligging nabij bebouwde kom | Bouwjaar 
1971 | Inhoud hoofdgebouw circa 600 m³ | 
Woonoppervlakte circa 220 m² | Perceel grootte circa 
5.769 m² | Twee inpandige garages.

Bergambacht (ZH), Tussenlanen 37

€ 985.000,- k.k. 

Fantastisch wonen aan je eigen water! Hier woon 
je heerlijk aan het water, zwemmen, vissen en 
uitkijken over je eigen (wiel) water dat geeft deze 
woning een extra dimensie. De woning heeft veel 
glas en een woonbeleving richting het water. Het 
onderheide huis staat er nog origineel bij en met 
enkele aanpassingen is de woning naar eigen smaak 
te bewonen, immers het casco staat als een huis.

Prachtige vintage villa met authentieke seventies 
uitstraling | Kwalitatief goed, voorzien van 
hardhouten kozijnen, dubbel glas geglazuurde 
dakpannen | Eenvoudig om te turnen naar look 
en feel 2019! | Gelegen aan je eigen natuurgebied 
/ zwem, vis, schaatswater | Prachtige Noorse 
Flagstone vloer | Separate garage.

Gouderak (ZH), Kattendijk 151

verkocht



104

West-Nederland

Beijerscheweg 2, Stolwijk

Binnenkort 
in verkoop:

Oostkanaaldijk 15, Loenen ad Vecht

Lekdijk West 26, Lopik

Noordzijdseweg 177, Polsbroek

Aanbod Schep Makelaardij     
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Beijerscheweg 2, Stolwijk

Toe aan rust, ruimte en puurheid qua wonen en 
leven, dan hebben wij een ultieme oplossing. Een 
schitterend gelegen, vrijstaand en karaktervol 
woonhuis met bijgebouw, waarin een atelier en een 
gastenverblijf op een perceel van ruim 6.000 m² 
eigen grond. Het terrein wordt betreden via een eigen 
oprit met een elektronisch toegangshek. Heerlijke 
speeltuin voor kinderen, evenals een verblijfsruimte 
voor honden en voldoende parkeervoorzieningen 
voor meerdere auto’s op eigen terrein. 

Magnifieke ligging | Heerlijke gezinswoning met 
gastenverblijf | Veel privacy | Goed bereikbaar vanuit 
de randstad | Prachtige gebied om te wandelen, 
recreëren en met paarden te rijden.

Hulshorst (GLD), Brandsweg 40

€ 895.000,- k.k. 

Deze mooie langhuisboerderij ‘Hofstede De 
Ridderblok’ met klokgevel en rieten kap, bouwjaar 
1873, 2 bijgebouwen, op een perceel van 2.655 m² 
eigen grond, gesitueerd op een prachtige locatie in 
het Groene Hart, nabij de jachthaven Marnemoende 
en aan de Hollandse IJssel, midden tussen de 
weilanden op een steenworp afstand van Utrecht en 
op fietsafstand van IJsselstein en Montfoort.

Woonoppervlakte 429 m² | Inhoud 1.372 m³ | 
Vrijstaande stenen schuur/atelier | Vrijstaande stenen 
garage | Boomgaard en moestuin | Op fietsafstand 
van IJsselstein en Montfoort.

IJsselstein (UT), Noord IJsseldijk 24

Verkocht onder 
voorbehoud

In het fraaie buitengebied van Lekkerkerk, gemeente 
Krimpenerwaard, ligt dit prachtige riet gedekte 
landhuis uit 1991. Een oase van rust met uitzicht over 
het prachtige polderlandschap. Ten westen van de 
woning ligt een smaakvol aangelegde tuin. Voor het 
huis is er parkeergelegenheid en een dubbele garage 
welke ook geschikt is te maken als woonruimte of 
kantoor.

Woonoppervlak  circa 389 m² | Inhoud circa 
1.408 m³ | Groot perceel, 19.845 m² | Paardenstal 
met 5 boxen | Fraaie tuin en polderbeleving | 
Parkeerterrein en dubbele garage voor het huis.

Lekkerkerk (ZH), Tiendweg-West 31 

€ 1.295.000,- k.k.
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Een robuust Rijksmonument te koop! Thans een 
familiehuis om in te wonen en/of te werken, 
oorspronkelijk uit de 17e eeuw!!! Stelt u zich eens 
voor als de muren konden praten? Bent u degene 
die weer een poosje op deze boerderij mag passen, 
hoe lang u hier ook gaat wonen, u bent slechts een 
passant, deze boerderij gaat waarschijnlijk nog een 
paar honderd jaar mee.
Omdat het een Rijksmonument betreft kunt u 
subsidie aanvragen bij de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed.Voor meer informatie kijk op de 
site van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en 
www.restauratiefonds.nl

Ligging
Tussen Rotterdam en Gouda, maar ook Den Haag 
en Utrecht zijn prima bereikbaar. De drukte van 
de Randstad kunt u opzoeken, de rust vindt u hier. 
Gelegen aan de dijk van de Hollandsche IJssel met 
daaraan een eigen ligplaats voor een flink schip. 
Achter de boerderij een imposant uitzicht over het 
oer-Hollandse landschap van de Krimpenerwaard. 
De polder biedt ruimte, wandel- en fietsmogelijk-
heden en de tuin grenst aan eigen (vis)water met 
kanosteiger en een dierenweide.

Monumentaal
Het monumentale voorhuis is gebouwd in 1650. 
Je kunt hier slapen in een heuse opkamer met de 
originele bedstede. De sfeer uit de tijd van Rembrandt 
ademt hier!  Authentieke bouwmaterialen zoals 
IJsselsteentjes, eiken balken, brede eiken vloeren 
en Franse plavuizen, maar wel met toepassing van 
bijvoorbeeld vloerverwarming. Heerlijk koken op 
het altijd warme Aga-fornuis in de sfeer van lang 
vervlogen tijden. Dineren aan een lange tafel onder 
de kroonluchter of BBQ-en in de half open hooiberg 
met prachtig uitzicht over uw eigen dierenweide en 
natuurlijk een Krimpenerwaardse horizon.
Op de deel of in de hooiberg is veel ruimte voor 
hobby’s (ook krachtstroom aanwezig). Boven de 
deel ligt een geweldig atelier waar u al uw creativiteit 
kunt uiten. Ook kunnen deze m² nog ingedeeld 
worden als extra woonoppervlakte.

Ouderkerk aan den IJssel (ZH), IJsseldijk-Noord 252

€ 945.000,- k.k

Specifieke informatie:
•  Rijksmonument, 17e eeuw
•  Beroep/praktijk/wonen in een 

boerderij!
•  Familiehuis: 3 badkamers!
•  Twee afritten vanaf de dijk in 

eigendom
•  Perceel totaal 5.959 m²
•  739 m² Buitendijks, optioneel te 

koop
•  Woongedeelte 365 m²
•  (Kaas)kelder 25 m²
•  Bergzolder 78 m²(potentieel 

woonoppervlakte) 
•  Stal 34 m² (zolder 15 m²)
•  Deel 114 m² (potentieel 

woonoppervlakte)
•  Atelier boven de deel 36 m²
•  Hooiberg 100 m²
•  Boenhok (heerlijk overdekt 

wegkijken) 10 m²
•  Kanosteiger aan eigen water
•  Bootsteiger aan de Hollandse IJssel 

(optioneel te koop).

Aanbod Schep Makelaardij     
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Heel soms kom je een pareltje tegen en wij denken 
dat we er hier een gevonden hebben! Een woon/werk-
molen met  aangrenzend een royaal woonhuis en 
loods schitterend gelegen op een kavel van 1.400 m² 
met vrij uitzicht over de landerijen die ontstaan zijn 
uit de ontginning van de bossen. Dit object biedt 
tal van mogelijkheden. Ideale combi van wonen 
en werken, ook schitterende B&B mogelijkheden, 
mantelzorg etc…

Prachtige ligging | Ruime kavel 1400 m² | 
Multifunctioneel object | Woonwerk gebruiks –
oppervlakte circa 598 m² | Vanaf 2000 is er veel 
gemoderniseerd en thans is de eindfase bereikt.

Olst (OV), Boskamp 45-45a

€ 659.000,- k.k.

‘Welgelegen’ staat er op de voorgevel van dit 
fraaie ruime woonhuis. Het betreft een vrijstaand 
woonhuis met grote tuin, gunstige ligging op 
het zuidwesten en twee bedrijfsgebouwen van 
respectievelijk 290 m² en 143 m². Het geheel is 
gelegen op een perceel eigen grond van 3.910 m². De 
woning heeft een gebruiksoppervlakte voor wonen 
van 325 m² en is ruim genoeg om het bijvoorbeeld in 
tweeën te bewonen.
Landelijke ligging | Gelegen in de buurtschap 
‘Papekop’ | Bedrijfsbestemming, kan onder 
voorwaarden omgezet worden naar een 
woonbestemming | Prima geschikt object voor de 
buitenliefhebber, grote gezinnen, combi wonen en 
werken, mensen die met elkaar willen wonen of 
mensen met volumineuze hobby’s.

Papekop (UT), Papekopperstraatweg 18

€  830.000,- k.k.

Op een prachtig perceel van 18032 m² en aan het 
riviertje de Vlist gelegen fraai vrijstaande villa met 
garage, bijgebouwen en vernieuwde rieten kap. De 
achtertuin is gelegen op het zuid/westen en biedt veel 
privacy. Tevens is de woning voorzien van een eigen 
oprijlaan en is er voldoende parkeergelegenheid op 
eigen terrein. Naast het perceel waarop de woning 
staat is een eigen toegang/inrit naar het weiland 
en de ‘Griend’. De ‘Griend’ kan men, bijvoorbeeld, 
gebruiken voor het kappen van stookhout of het 
houden van kleinvee, zoals kippen, konijnen of als 
speelplek.
Prachtig perceel | Schuur met gereedschappen/ 
tuinmachines | Schuur met etage, geschikt voor 
diverse doeleinden | Vernieuwde rieten kap (2019) | 
Vrij uitzicht | Landelijk gelegen.

Vlist (ZH), West-Vlisterdijk 36

€ 995.000,- k.k.
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Zoekt u een boerderij met veel ruimte om te wonen en 
te werken, mét grote schuur en buitenzwembad? Op 
een plek met veel privacy en toch alle voorzieningen 
in de buurt. Dan is deze rietgedekte woonboerderij in 
Snelrewaard zeker een bezichtiging waard! Het betreft 
een karakteristieke boerderij met een moderne sfeer. 
 
De woonboerderij biedt met minstens 400 m² meer 
dan genoeg ruimte voor al uw woonwensen.
De verschillende ruimtes zijn prettig en goed 
ingedeeld. Ook is de woonkamer verrassend licht en 
natuurlijk geeft dit zicht. Er hangt een fijne sfeer in 
de woning, zeker ook ’s avonds met het haardvuur 
erbij. Een perceeloppervlakte van 5.230 m² geeft u 
alle ruimte! Vanaf de kavel heeft u ook een prachtig 
uitzicht de polder in. De tuin is fraai aangelegd met 
diverse zitjes, beukhagen, borders en parkachtige 
sfeer aan de achterzijde. Overal kunt u genieten van 
het groen en de omgeving. 

De grote schuur wordt nu slechts gebruikt voor 
opslag. Echter met een beetje fantasie bedenk je een 
gastenverblijf op de verdieping, of een kantoor, een 
aantal bed en breakfast kamers of precies datgene 
waar nu ruimte voor tekort komt thuis. De schuur is 
echt multifunctioneel te gebruiken en kan daarmee 
een enorme toevoeging aan het wonen zijn. 
Het heerlijk zwembad met poolhouse is een fijne 
plek om de warme zomerdagen door te brengen 
of om met een verfrissende duik uw werkdag te 
beginnen! Het zwembad is verwarmd en heeft 
een jet dus zeker niet alleen voor zomerdagen. De 
huidige bewoners gebruiken het zwembad bijna 
dagelijks. Kortom een plek met mogelijkheden die u 
zelf moet komen ervaren! Snelrewaard is niet echt 
een dorp maar is gelegen tussen twee trekpleisters 
Montfoort en natuurlijk Oudewater met leuke 
winkels, terrassen, restaurants en scholen. Voor 
wat uitgebreidere voorzieningen is Woerden en de 
snelweg A12 binnen circa 10 minuten bereikbaar. 
Op het treinstation in Woerden stoppen sneltreinen 
naar Amsterdam of Den Haag Rotterdam. 

Snelrewaard (UT), Waardsedijk 34 

verkocht

Kerngegevens:
• Woonoppervlakte: 417 m² 
• Perceeloppervlakte: 5.230 m²
• Karakteristieke woonboerderij met 

moderne sfeer

• Goed onderhouden
• Multifunctioneel bijgebouw/schuur 
• Zwembad (verwarmd)
• Landelijke ligging met veel privacy
• Alle voorzieningen op korte afstand. 

 

Aanbod Schep Makelaardij     
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Voor de liefhebber van buiten wonen in combinatie 
met klussen of kleine zelfstandige, hobbyboer of 
eventueel de mogelijkheid om met twee huishoudens 
te kunnen wonen, bieden wij u aan een vrijstaand 
woonhuis met bijgebouwen, ondergrond, erf, tuin 
en verder aanbehoren, gelegen op 1.840 m² eigen 
grond, op fietsafstand van Schoonhoven en Gouda.

Voormalige langhuisboerderij | Oorspronkelijk rond 
1900 gebouwd | In de loop der jaren verbouwd tot 
een geriefelijke woning  | Het is de bedoeling dat het 
achterhuis gesloopt gaat worden, tenzij er mensen 
zijn die met twee gezinnen willen gaan wonen, dan is 
het erbij te kopen.

Polsbroek (UT), Zuidzijdseweg 192 

€ 795.000,- k.k.

Heerlijk buiten wonen en genieten met ruimte voor 
privacy en hobby’s. Gelegen vlakbij de golfbaan 
en op slechts 20 autominuten tot het centrum van 
Utrecht en 35 minuten  naar Den Bosch. Wij bieden 
dit comfortabele woonobject met bijgebouw (thans 
met 6 paardenboxen)  en gelegen op ruim 2 hectare 
grond aan. Optioneel te koop is Vianen H 854, groot 
7.265 m².

Zeer unieke en fraaie ligging | Uitstekend 
onderhouden object | Mooie centrale ligging in de 
randstad | Eenvoudige uitbreiding naar eventueel 
meer slaapkamers c.q. praktijkruimten | Ideaal 
pand voor wonen, genieten en combi van wonen en 
werken | Ook geschikt te maken voor bijvoorbeeld 
inwonende ouders.

Vianen (UT), Bolgerijsekade 2 

verkocht onder 
voorbehoud

Heerlijke woonboerderij met inpandig zwembad 
omringd door natuur!
In het schitterende, landelijke buitengebied op 
slechts enkele kilometers van Vianen ligt volledig 
vrij deze bijzondere woonboerderij.  Rondom geniet 
u het uitzicht op de weilanden, grienden, en bosrijke 
omgeving. Het perceel grond is bereikbaar via 
eigen vaste brug en ligt geheel als een eiland in het 
water. Mede hierdoor geeft deze locatie u een goede 
ontspannen woonbeleving.

Perceel 2.680 m² | Schuur met luxe sauna | Geheel 
eigendom zonder overpad | Veel ruimte in en 
rondom de woning | Landelijke ligging, schitterende 
omgeving | Rust, ruimte en natuur!

Vianen (UT), Bolgerijsekade 19

€ 825.000,- k.k.
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Bijzondere woningen 
gezocht, wegens 
succesvolle verkopen!

Deze verkopers gingen 
u al voor:

verkocht

verkocht

verkocht

verkocht

verkocht

verkocht

verkocht

verkocht

verkocht

verkocht

verkocht

verkocht

verkocht

verkocht

Benedeneind ZZ 289, 
Benschop

Julianastraat 41, 
Groot Ammers 

Lekdijk West 17, Lopik 

Opperduit 216, Lekkerkerk

Tussenweg 9, Oudenhoorn

Heerenweg 7. Dordrecht 

Lekdijk Oost 4, Lopik 

Meije 101, Bodegraven

Rondweg 48, Zegveld

Graafland 51a, Groot Ammers

Leidsevaart 78, 
Noordwijkerhout 

Meije 45, Bodegraven 

Opperduit 330a, Lekkerkerk

Zwaluwse Pootweg 4, 
Lage Zwaluwe

Aanbod Schep Makelaardij     



GRATIS
BEZORGING

• Prijzen inclusief 21% BTW

• Geldig tot 28/06/2020 of zolang de voorraad strekt 

• Gratis bezorging vanaf 12 fl essen

• Bereikbaar ma-vr van 8:15 uur tot 17:15 uur

‘Geen 18,
geen alcohol’

Bestel via colaris.nl/tourdeby of bel 0495 53 24 62

Dé Bordeaux specialist sinds 1922

€ 129,90

Nu slechts

€99
per kist

Zes jaargangen - 2012 t/m 2017 - Château La Tour de By
voor u verzameld in een exclusieve jubileumkist.

  Château gelegen even ten noorden van Saint-Estèphe
  40 jaar oude stokken in de wijngaarden
  Consultancy door Eric Boissenot (o.a. ook Lafi te en Mouton Rothschild) 

  Traditionele opvoeding op eikenhouten vaten 
  Jaar in jaar uit betrouwbare kwaliteit bejubeld door kenners

De droom van iedere wijnliefhebber:

Grand Cru Classé kwaliteit voor de 
prijs van een gewone Bordeaux

  x  Jubileumkist(en)  La Tour de By - 6 flessen € 129,90 € 99,00 per kist

  x kist à 12 flessen Château La Tour de By 2017 € 17,75 € 15,00 per fles

  x kist à 12 flessen Château La Tour de By 2016 € 21,50 € 18,50 per fles

  x kist à 12 flessen Château La Tour de By 2015 € 21,50 € 18,50 per fles

  x 2 dozen  à 6 flessen Château La Tour de By 2014 € 19,00 € 16,50 per fles

  x 2 dozen à 6 flessen Château La Tour de By 2013 € 18,25 € 15,50 per fles

  x 2 dozen à 6 flessen Château La Tour de By 2012 € 19,95 € 17,50 per fles

B
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N

Naam M V 

Straat Nummer 

Plaats Postcode 

E-mail 

Telefoon 

Stuur deze bon in een enveloppe zonder postzegel naar: Wijnhandel Léon Colaris - Antwoordnummer 1093 - 6000 VB Weert

Advertentie_tour_de_by_buitenstate_220x280.indd   1Advertentie_tour_de_by_buitenstate_220x280.indd   1 21-4-2020   10:25:3921-4-2020   10:25:39
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Van Ekeren Kuiper makelaardij
GORINCHEM - LEERDAM

Voorwaartsveld 5a - 4142 DA Leerdam

T 0345 63 21 00

info@vanekerenkuiper.nl

vanekerenkuiper.nl

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 

‘Buiten Wonen’ en is bekend met het wel en wee in West-Gelderland, de 

Alblasserwaard, de Betuwe en de Vijfheerenlanden. De bekendheid met de 

streek gecombineerd met de interesse voor de bouwkundige achtergrond 

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

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

zoektocht naar zijn ideale Buitenstate.

Landelijk gelegen met vrij uitzicht buiten de 
bebouwde kom is deze prachtige vrijstaande 
woning gesitueerd, die wordt omringd door een 
boomgaard met fruitbomen, een dierenweide, een 
paardenbak, een fraai aangelegde tuin met diverse 
terrassen, overkappingen, een zwem-spa, jacuzzi 
en buitendouche, de riante parkeerruimte voor 
meerdere auto’s, de grote hobbyruimte (inclusief 
4 garageboxen), de paardenstal (inclusief 3 
paardenboxen en de cv-ruimte) en de overige 
opstallen. Er mag een tweede woning op het perceel 
gebouwd worden.

Type woning: vrijstaande woning| Bouwjaar: 2009| 
Woonoppervlakte: 185 m²| Perceeloppervlakte: 
13.380 m².

Acquoy (GLD), Meerdijk 1

€ 1.149.000,- k.k.

In een fraaie en landelijke woonomgeving staat 
deze vrijstaande villa met dubbele garage, prachtig 
aangelegde tuin, boomgaard en veel grasland, op 
maar liefst 6.485 m² eigen grond. Bijbehorend zijn 
er aan de overzijde van de dijk en aan de Linge, 
nog een tweetal eigen percelen gesitueerd met 
een gezamenlijk oppervlak van 9.130 m². Hier 
bevindt zich tevens een theehuis, waar het in 
de zomermaanden heerlijk vertoeven is aan de 
Linge. Zoekt u rust, ruimte en privacy met zeer 
veel grondoppervlakte dan is deze villa zeker een 
bezichtiging waard!

Type woning: vrijstaande woning | Bouwjaar: 1995 
| Woonoppervlakte: 263 m² | Perceeloppervlakte: 
15.615 m².

Arkel (ZH), Rietveld 21 

€ 1.000.000,- k.k. 

Aanbod Van Ekeren Kuiper makelaardij     
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In de rustige groene omgeving van het idyllische 
Lingedorp Gellicum staat deze voormalige pastorie. 
De woning is gebouwd omstreeks 1898 en heeft zijn 
authentieke details behouden. De woning biedt 
wat je van een dergelijk object mag verwachten; 
ruimte, mooie gevels met siermetselwerk, hoge 
plafonds, ruime lichtinval en authentieke details. 
Deze aspecten maken de woning bijzonder sfeervol. 
Naast de woning bevindt zich een garage met 
kantoorruimte.

Type woning: vrijstaande woning | Bouwjaar: 1898 |  
Woonoppervlakte: 355 m² | Perceel oppervlakte 
3.926 m².

Gellicum (GLD), Kerkweg 4  

€ 995.000,- k.k. 
VERKOCHT 

Heerlijk wonen in deze moderne vrijstaande woning 
met een tweede perceel gelegen aan de Giessen! 
Deze prachtige vrijstaande woning is gelegen 
op een royaal perceel aan de Slingelandseweg te 
Giessenburg. De uitstraling van deze 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 woning |Bouwjaar: 2016 |  
Woonoppervlakte: 142 m² | Perceeloppervlakte: 
1.222 m².

Giessenburg (ZH), Slingelandseweg 17 

€797.000,- k.k.

Halfvrijstaande woonboerderij met privé 
parkeerplaats en veranda! Prachtig en vrij gesitueerd 
aan de buitenrand van de bebouwing van het 
gezellige dorp Noordeloos, nabij sportvelden, ligt 
deze bijzondere voorste helft van een sfeervolle, 
rietgedekte vrijstaande woonboerderij. De boerderij 
is ca. 20 jaar geleden gesplitst naar het huidige voor- 
en achterhuis. Het is toen ook volledig gerenoveerd 
en voldoende geïsoleerd, met behoud van originele 
detailleringen en imposante balkconstructies. 

Type woning: halfvrijstaande woonboerderij | 
Bouwjaar: 1862| Woonoppervlakte: 304 m² | 
Perceeloppervlakte: 570 m².

Noordeloos ( ZH), Nieuwendijk 9

€ 535.000,- k.k.
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In het schitterende, landelijke buitengebied op 
slechts enkele kilometers van Leerdam ligt deze 
idyllische woonboerderij, volledig vrij en omringd 
door landerijen. Het sfeervolle woonhuis beschikt 
onder andere over een royale woonkamer, een nette 
keuken, 5 slaapkamers en 2 badkamers. Daarnaast 
bevindt zich op het perceel een onder architectuur 
gebouwd bijgebouw/gastenverblijf, de zogenoemde 
‘kapberg’. Deze is ideaal voor het gebruik als 
gastenverblijf, bed and breakfast, kantoor- en/of 
bedrijfsruimte.

Type woning: vrijstaande woonboerderij | 
Bouwjaar: 1926 | Woonoppervlakte: 216 m² | 
Perceeloppervlakte: 11.135 m².

Deze ruime halfvrijstaande woonboerderij is 
gesitueerd op een schitterende locatie met vrij 
uitzicht aan de achterzijde over de uitgestrekte 
landerijen en direct aan ‘de Giessen’. Het geheel 
is voorzien van een L-vormige woonkamer, een 
slaapkamer en badkamer op de begane grond, een 
woonkeuken, een bijkeuken, 4 ruimte slaapkamers 
op de eerste verdieping en een tweede verdieping, 
bereikbaar middels een vlizotrap.

Type woning: half vrijstaand | Bouwjaar: 2000 | 
Woonoppervlakte: 280 m² | Perceeloppervlakte: 
9.365 m².

Oosterwijk (UT), Lingedijk 135

Noordeloos (ZH), Overslingeland 1b 

€ 895.000,- k.k. 
VERKOCHT

€ 885.000,- k.k. 

De landelijke ligging en het heerlijk vrije uitzicht, 
ideaal voor natuurliefhebbers en vrijbuiters! Door de 
ruimte en de vele vertrekken leent het pand en het 
perceel zich voor een diversiteit aan mogelijkheden, 
onder andere voldoende ruimte voor hobby’s. Het 
geheel is onder andere voorzien van een living, 5 
slaapkamers, een keuken, bijkeuken en diverse 
bergruimte. De tuin is zeer royaal en biedt diverse 
mogelijkheden voor hobby, dieren, fruitbomen en 
meer.

Type woning: woonboerderij | Bouwjaar: 1896 | 
Woonoppervlakte: 164 m² | Perceeloppervlakte: 
22.820 m².

Schelluinen (ZH), Nolweg 31

€ 835.000,- k.k. 
VERKOCHT 

Aanbod Van Ekeren Kuiper makelaardij     
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In een fraaie en landelijke woonomgeving staat deze 
vrijstaande villa met grote garage, tuin, boomgaard, 
vijver en weiland, op maar liefst 20.857 m² grond. 
De villa is in 1993 onder architectuur gebouwd, 
waarbij gebruik is gemaakt van hoogwaardige 
bouwmaterialen. Het object met een totale inhoud 
van 1170 m³ biedt vele mogelijkheden voor onder 
andere kantoor en/of werken aan huis. Het geheel 
heeft een vrije ligging en aangrenzend bevinden zich 
landerijen.

Type woning: vrijstaande woning | Bouwjaar: 1993 |  
Woonoppervlakte: 246 m² | Perceeloppervlakte: 
20.857 m².

Varik (GLD), Paasweg 14

€ 695.000,- k.k. 
VERKOCHT 

Deze charmante dijkwoning is gesitueerd op een 
prachtige locatie aan de Waaldijk, nabij rivier De 
Waal, op een ruim perceel van maar liefst 2.682 m²! 
Vrijwel direct ziet u de prachtige vrije ligging aan 
de achterzijde. De achtertuin strekt zich weids uit 
en omarmt de landelijke omgeving. Het is hier 
heerlijk toeven in alle vrijheid. In de afgelopen 
jaren is het woonhuis uitgebouwd en aangepast 
aan de eisen van het huidige wooncomfort! 

Type woning: vrijstaande woning | Bouwjaar: 1905 |  
Woonoppervlakte: 130 m² | Perceeloppervlakte: 
2.682 m².

Vuren (GLD), Waaldijk 158

€ 535.000,- k.k.

In het prachtige Lingedorp Wadenoijen ligt deze 
monumentale herenboerderij. Het huis biedt 
vele mogelijkheden door de onderverdeling in 
herenhuis, een 2e wooneenheid in het voormalige 
bakhuis en de 2 inpandige bereikbare royale 
bijgebouwen. Dit object is op verschillende wijze te 
gebruiken denk aan dubbele bewoning, mantelzorg/
praktijk- en of kantoor aan huis. Het herenhuis 
heeft grotendeels haar originele details, zoals hoge 
ornamentenplafonds, paneeldeuren, balken en 
boogspanten in het zicht. In de tuin kunt heerlijk 
genieten van de ruimte en de rust die de woning u 
te bieden heeft. 
Type woning: vrijstaande woning | Bouwjaar: 1880 |  
Woonoppervlakte: 393 m² | Perceeloppervlakte: 
4.758 m².

Wadenoijen (GLD), Lingedijk 113-115 

€ 898.000,- k.k.
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Ervaar het echte buiten wonen, stal je paard aan huis, 
kom bij na een drukke dag in de sauna of de hottub en 
neem een duik in je eigen zwembad. Wie droomt er 
niet van? Je vindt het aan de Sliklandseweg. Dichtbij 
het strand en tussen de gezellige dorpskernen van 
Rockanje, Brielle en Oostvoorne in. De woning 
kent geen achterstallig onderhoud, is voorzien van 
moderne installaties waaronder een warmtepomp 
en 24 zonnecellen en daarbij goed geïsoleerd.

Bouwjaar: 1935 | Inhoud: 893 m³ | 
Perceeloppervlakte: ruim 6000 m² | bijgebouw met 
bed and breakfast | 3 paardenboxen | rijbaan en 
weiland.

Rockanje (ZH), Sliklandseweg 2 

€ 885.000,- k.k.

Een unieke beleving van vrijheid en ruimte op slechts 
20 minuten van Rotterdam met alle voordelen 
van buiten wonen en vrij uitzicht over het altijd in 
beweging zijnde polderlandschap. Dit historische 
object met een inhoud van maar liefst 1642 m³ 
biedt eigenlijk teveel om hier op te noemen. Een 
woonboerderij met 7 kamers, de mogelijkheid om 
te slapen op de begane grond, een recreatieruimte 
met professionele bar en toiletgroepen geschikt 
om een kantoor aan huis te vestigen, een prachtige 
siertuin en een schapenwei. Met recht een 
Buitenstate. Opgeknapt met gevoel voor wat hoort 
en onderhouden met zorg en liefde. 
Bouwjaar: 1856 | Inhoud:  1642 m³ | 
Perceeloppervlakte: 5.680 m² |  Vrijstaande houten 
garage | slaap – en badkamer op begane grond.

Simonshaven (ZH), Dorpsweg 8

€ 975.000,- k.k.

Aanbod De Zeeuw Makelaardij      

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

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.
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Zeeland is dé provincie bij uitstek als het gaat om wonen in het buiten-

gebied! Gekenmerkt door langgerekte stranden, duingebieden en na-

tuurlandschappen, 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 Buiten-

states?

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

pms 7421

pms 409

cmyk 36 / 97 / 52 / 57

cmyk 40 / 40 / 41 / 22

zwart 100%

zwart 63%

Rijk taxateurs | adviseurs | rentmeesters 
Hoofdstraat 54 | 4416 AE Kruiningen

T. 0113 – 572835 | E. info@rijk.eu | W. www.rijk.eu 

BUITENgewoon wonen in Zeeland

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.

Exclusief Landhuis, Zeeland

prijs op aanvraag

Dit unieke landhuis aan de rand van het Zeeuwse 
dorpje Kats, ligt op een perceel eigen grond van 
ruim 1 ha (met mogelijkheid tot bijkopen van het 
aangrenzende perceel weiland van circa 1,3 ha). 
De aanwezigheid van een gedraineerde rijbak en 
stallen maken dit object tot een eldorado voor 
paardenliefhebbers. Naast het landhuis bevindt zich 
op het perceel een loods, voorzien van isolerende 
wandpanelen en een asfaltvloer. Kenmerkend voor 
dit bijzondere object zijn onder meer de degelijke 
uitvoeringen, de praktische indelingen en de verfijnde 
gedetailleerde afwerkingen. Volledig omgeven door 
groen, zijn rust en privacy gegarandeerd. 
Woonoppervlakte: ca. 316 m² | Perceeloppervlakte: 
11.100 m² | Inhoud: ca. 1.136 m³ | Bijzonderheden: 
gedraineerde paardenbak en stallen.

Kats (ZE), Zuidlangeweg 8 

€ 960.000,- k.k.

mailto:info@rijk.eu
http://www.rijk.eu
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Gezocht: bijzondere  woningen

Online nieuwsbrief: 
• 21.238 abonnees;

• Individuele woningpromotie mogelijk.  

Stijlvol magazine: 
Wilt u uw woning landelijk onder de 

aandacht brengen? Dat kan met ons 

eigen glossy magazine! Verspreid door 

heel Nederland bij geïnteresseerden en 

leestafels (artsenpraktijken, notariaten, 

advocaten, makelaars, etc.). Totale 

verspreiding aan 16.000 geïnteresseerde 

abonnees.

Social media/Facebook
• 8.625 volgers;

• Maatwerkcampagnes voor de 

promotie van uw woning mogelijk.

Verkoop uw vrijstaande woning met Buitenstate

Wat dacht u van 
ons uitgekiende 
marketingconcept:

Meer informatie?
Bel één van de Buitenstate 
makelaars of kom langs!

...voor de 16.361 woning-
zoekenden die bij ons staan 
ingeschreven. Bent u in het bezit 
van een vrijstaande woning en 
heeft u verkoopplannen?

Bel dan vrijblijvend voor 
een verkoopgesprek. We 
komen graag bij u langs om 
ons succesvolle Buitenstate 
Verkoopplan toe te lichten. 
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Sprekende 
cijfers: 
marktsegment 
landelijk wonen
Elk jaar neemt Buitenstate de markt 

voor buiten wonen onder de loep. 

We kijken naar onze prestaties plus 

die van onze collega’s. Een paar 

hoogtepunten:

Buitenstate de grootste in 
landelijk wonen
In 2019 verkochten we met alle 21 

Buitenstate makelaars maar liefst 636 

woningen, terwijl onze 1.016 collega’s 

er samen 2.821 verkochten. Waar onze 

collega’s dus gemiddeld 2,7 landelijke 

gelegen woningen verkopen, laten 

wij bij Buitenstate ruim 30x per jaar 

de champagne knallen voor onze 

opdrachtgevers in het buitengebied. 

Dat maakt ons specialisten. En met een 

marktaandeel van 18,4% staan we met 

stip op nummer 1!

Gemiddelde verkooptijd  
blijft dalen 
In 2017 stond een landelijk gelegen 

woning langer dan een jaar te koop 

(369 dagen). De daling die in 2018 is 

voortgezet (gemiddeld 262 dagen) 

blijft zich nu met gemiddeld 243 dagen 

verkooptijd voortzetten. Ook voor 2020 

vertrouwen we erop dat deze trend 

doorzet. 

Buitenstate: passie voor 
landelijk wonen!

Gezocht: bijzondere  woningen

Website
• 15.000 unieke bezoekers per maand;

• Lengte gemiddeld bezoek:  

4 min en 49 seconden.

• 15,34 pagina’s per sessie: -Bezoekers 

zijn dus zeer geïnteresseerd!

Zoekers weten ons te vinden
• We hebben 16.361 profielen van 

mensen die gericht zoeken naar een 

landelijk gelegen woning in onze 

database.

Collegiale verkoop
Met ‘Buitenstate Excellent’ gaan 

meerdere makelaarskantoren voor u 

aan de slag. Speciaal ontwikkeld voor de 

meest bijzondere woningen.

Deskundig team
Onze makelaars en het verkoopteam 

staan graag voor u klaar. Met specifieke 

ervaring en up to date kennis van 

huidige wet- en regelgeving op het 

platteland ervaart u de voordelen van 

een gespecialiseerd team. Wij weten wat 

er speelt!

   Verkoop uw vrijstaande woning met Buitenstate
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