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Prachtige royale riet gedekte woonboerderij, op een perceel van 

maar liefst 6500 m², met fraai aangelegde tuin rondom, grote 

inpandige garage, botenhuis en een fantastisch vrij uitzicht over 

het weiland.

Beautiful spacious, thatched, farmhouse, on a plot of 6500 m², 

with a beautifully landscaped garden around, large garage, 

boathouse and a fantastic view over the meadow.



Deze woonboerderij van ca. 378 m² is circa 35 jr. 
geleden grotendeels herbouwd en is de afgelopen 
jaren gerestaureerd en gemoderniseerd. Uniek is de 
mogelijkheid om in het, met de woonboerderij  
verbonden bijgebouw, kantoor/praktijkruimte aan huis 
te creëren.
De elektrisch bediende toegangspoort geeft toegang 
tot het perceel waarbij de voormalige boomgaard, 
omgeven door fraaie boompartijen en een mooie 
volle haag van hortensia’s voor een grote mate van 
privacy zorgt.

This farmhouse of approx. 378 m² has been largely 
rebuilt 35 years ago and has been restored and 
modernized in recent years. Unique is the possibility to 
create an office / practice space at home in the 
building connected to the farmhouse.
The electric gate gives access to the grounds where 
the former orchard, withbeautiful trees and a beautiful 
full hedge of hortensias provide a high degree of 
privacy.

Wonen Living



Begane grond:
Entree, sfeervolle glazen hal. Vanuit deze hal heeft u 
toegang tot de keuken en tot het bijgebouw met 
onder andere de grote garage.
De moderne woonkeuken ligt aan de achterzijde en 
heeft openslaande deuren naar een terras met ruim 
uitzicht op de tuin. De keuken is voorzien van een 
granito blad en heeft uiteraard alle wenselijke 
inbouwapparatuur. Aan de voorzijde ligt de eetkamer 
met gezellige robuuste open haard en uitzicht op de 
mooie tuin aan de voorzijde. Indien gewenst zijn de 
eetkamer en de keuken met elkaar te verbinden tot 
een mooie grote open woon-eetkeuken.
Tweede hal, met de voormalig entree, waaraan twee 
grote kamers en een badkamer liggen. Momenteel in 
gebruik als werkkamer en tv kamer maar uiteraard 
bestaat de mogelijkheid hier twee ruime slaapkamers 
van te maken.
Vanuit de gang heeft u toegang tot de prachtige, zeer 
sfeervolle, hoge woonkamer met fraaie open haard, 
voorzien van zandsteen schouw, en mooie brede 
houten plankenvloer. De openslaande deuren geven 
toegang tot een gezellige met glas overdekte veranda 
met uiteraard prachtig uitzicht op de tuin. Het hoge 
plafond en de fraaie balken geven deze kamer een 
unieke uitstraling.

Ground floor:
Entrance, light hall. From this hall you have access to 
the kitchen and to the connecting building with the 
big garage for two cars.
The modern kitchen is at the rear of the house and has 
French doors to a terrace with a wide view of the 
garden. The kitchen is equipped with a granite top 
and obviously has all the desirable appliances. At the 
front is the dining room with cozy robust fireplace and 
views of the beautiful garden at the front. If desired, 
the dining room and the kitchen can be connected 
with each other into a nice large open-plan living-
dining kitchen.
The second hall, with the main entrance, gives way to 
two large rooms and a bathroom. Currently in use as 
an office and TV room but of course there is the 
possibility to turn these into two spacious bedrooms.
From the corridor you have access to the beautiful, 
very attractive, living room with a high ceiling 
equipped with a nice antique sandstone fireplace, 
and beautiful old oak floor. The patio doors give 
access to a cozy glass covered veranda with of course 
a beautiful view of the garden. The high ceiling and 
the beautiful beams give this room a unique feeling.

Indeling Layout













Eerste verdieping:
Via een imposante houten trap bereikt u de eerste 
verdieping. Hier liggen twee royale slaapkamers en 
twee badkamers. Aan de linkerzijde van de overloop 
bevindt zich een ruime slaapkamer voorzien van een 
grote dakkapel en ingebouwde kasten. De 
aangrenzende moderne badkamer is voorzien van 
een wc, wastafelmeubel en ligbad met douche.
De royale ouderslaapkamer bevindt zich aan de 
voorzijde. Het balken plafond maakt van deze kamer 
een zeer sfeervolle ruimte. De separate moderne 
badkamer heeft een fraai wastafelmeubel, een grote 
inloopdouche en een toilet.
Berging met wasmachine en droger aansluiting.

First floor:
Via an impressive wooden staircase you reach the first 
floor. Here are two spacious bedrooms and two bath- 
rooms. On the left side of the landing is a spacious 
bedroom with built-in closets. The adjoining modern 
bathroom has a toilet, washbasin and bath with 
shower.

The spacious master bedroom is located at the front. 
The beamed ceiling makes this room a very attractive 
space. The separate modern bathroom has a beautiful 
sink, a large walk-in shower and a toilet.
On this floor there is also a storage room with washing 
machine and dryer.







Bijgebouw:
Achter de grote garage, vanuit het hoofdhuis toe- 
gankelijk, ligt een unieke grote, gezellige tweede 
woonkamer met openslaande deuren naar de tuin  
en een prachtige openhaard met zandstenen schouw. 
Deze ruimte is een heerlijke speelkamer voor de 
kinderen. Op de eerste verdieping van het bijgebouw 
liggen twee grote slaapkamers met ingebouwde 
kasten en ieder met een eigen badkamer en suite. 
Beide badkamers zijn voorzien van een douche, 
wastafelmeubel en een toilet.
Doordat het bijgebouw ook een eigen entree heeft 
leent deze ruimte zich uitstekend voor een kantoor/ 
praktijkruimte aan huis, maar ook dubbele bewoning 
of verhuur als Bed & Breakfast behoort tot de 
mogelijkheden.

Connected building:
Behind the large garage, accessible directly from  
the main house, is a unique large, cozy second living 
room with patio doors to the garden and a beautiful 
sandstone fireplace. This space can be turned into  
a wonderful playroom for children. On the first floor 
of the annex there are two large bedrooms with fitted 
wardrobes and each with its own bathroom en suite. 
Both bathrooms are equipped with a shower, 
washbasin and a toilet.

Because the connected building also has its own 
entrance, this space is also perfectly suitable as an 
office / practice space at home or as Bed & Breakfast 
is also possible.





Zeer centraal gelegen in een groene, landelijke, 
kindvriendelijke omgeving midden in de Randstad op 
20 minuten met de auto van Amsterdam, Schiphol, 
Hilversum en Utrecht. Vanuit Wilnis en Vinkeveen gaat 
er openbaar vervoer naar onder meer Amsterdam, 
Utrecht en Hilversum.
Winkels en scholen zijn gelegen in Wilnis en Vinkeveen 
en goede middelbare scholen in Mijdrecht, Breukelen 
en Uithoorn, allen zijn goed per fiets bereikbaar.

Very centrally located in a green, rural, child-friendly 
area in the middle of the Randstad at 20 minutes by 
car from Amsterdam, Schiphol Airport, Hilversum and 
Utrecht. From Wilnis and Vinkeveen there is public 
transport to Amsterdam, Utrecht and Hilversum.

Shops and schools are located in Wilnis and Vinkeveen, 
and good secondary schools in Mijdrecht, Breukelen 
and Uithoorn are all easily accessible by bicycle.

Ligging Location



Begane Grond/Ground Floor



Eerste Verdieping/First Floor



Bijgebouw Eerste Verdieping/Connected building First Floor
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