
Vrij wonen op een 
royaal perceel.
HOONAARDWEG 7 C, OOSTVOORNE



Meer weten over Buitenstate? Bekijk onze website

Blijf op de hoogte en volg ons op Instagram

De makelaars
van uw Buitenstate
Onze makelaars helpen u graag met al uw vragen over de woning. 
Bel 0183 67 29 92 of mail naar Mark mark@vanekerenkuiper.nl en Madelon@vanekerenkuiper.nl.

Midden in het werkgebied! 


U bent van harte welkom voor een kop koffie 


in onze twee moderne kantoren op goed 
bereikbare locaties in Leerdam en Gorinchem.

Flexibel en goed bereikbaar! 

Onze 6 makelaars zijn flexibel en goed 
bereikbaar, waardoor u altijd snel terecht kunt, 
ook ‘s avonds en in het weekend. Ook een 
vrijblijvende waardebepaling van uw woning.

Wat is een Buitenstate? 

Als het aankomt op verkoop van woonboerderijen, 
monumentale objecten, landhuizen en andere bijzondere 
panden, wordt er meer specialisme verwacht van de makelaar. 
Dat beseffen wij ons ook. Buitenstate is een landelijk 
samenwerkingsverband tussen makelaars die gespecialiseerd 
zijn in de begeleiding van aankoop en verkoop van onder 
andere vrijstaande woningen in het buitengebied.

Lees deze brochure voor de ins en outs van de woning. 
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vanekerenkuiper.nl/buitenstate

https://www.vanekerenkuiper.nl/diensten/buitenstate


Kenmerken

Is dit jouw 
droomplek?

Objectgegevens

Vraagprijs € 835.000 k.k.

Aanvaarding in overleg

Soort eengezinswoning

Type woning vrijstaande woning

Aantal kamers 9

Inhoud 731 m³

Perceeloppervlakte 9.350 m²

Gebruiksoppervlakte 
woonfunctie

163 m²

Bouwperiode 1959

Ligging vrij uitzicht, beschutte ligging, landelijk gelegen
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Omschrijving
Een prachtige plek om te wonen & werken!




- Vrijstaande loods van circa 163 m², die ideale plek voor hobby's of als zzp werkplek!

- Ruime woning met de mogelijkheid tot mantelzorg,

- Circa 163 m² woonoppervlak & 9.350 m² perceel.

Volop genieten van de rust en 
de natuur!
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Wonen in een vrijstaande woning op een prachtige 
locatie aan de rand van Oostvoorne. Het perceel, de 
woning en de garage bieden zeer veel 
mogelijkheden om te wonen, te werken en bovenal 
te genieten. Deze vrijstaande woning is gesitueerd 
aan de 'Hoonaardweg' buiten de bebouwde kom en 
hiermee zijn de faciliteiten van de stad binnen 
handbereik en geniet je toch van de rust en het 
fraaie uitzicht. 











Gesitueerd op een eigen grondperceel van maar 
liefst 9.350 m² met royale garage welke 
bijvoorbeeld goed te gebruiken is als hobbyruimte 
of werkplek voor een zzp'er. Tevens kan je in alle rust 
en vol privacy genieten van het land, de fraaie 
bebossing en de reeën die in het vroege 
ochtendzonnetje door de tuin rondlopen. 




De woonruimte beschikt onder andere over een 
woonkamer met openhaard, 4 slaapkamers 
waarvan 1 met eigen ingang, een dichte keuken, een 
bijkeuken en een glazen ruime serre. Op het terrein 
staat een vrijstaande stenen garage met 
spouwmuur welke bereikbaar is middels diverse 
ingangen en beschikt over 2 elektrische (extra hoge) 
garagedeuren, een aparte kantoorruimte en een 
bergvliering. 











De globale indeling:




Binnenkomst in de hal met toegang naar de eerste 
& tweede slaapkamer, een toilet, de woonkamer 
met open haard en een eet/tussenkamer. Vanuit 
hier kan je doorlopen naar de achterliggende gang 
met stookruimte, slaapkamer, provisiekast met trap 
naar de kelder (circa 6 m²), badkamer voorzien van 
een ligbad, toilet, urinoir, bidet, douche en 2 
wasbakken. Achter aan de gang bevindt zich de 
laatste slaapkamer, deze heeft eerder als 
mantelzorg kamer gediend en is met een eigen 
ingang te bereiken. De keuken en de serre zijn later 
aan de woning gebouwd. De glazen serre wordt 
vaak als toegang van woning gebruikt en vanuit hier 
loop je door naar de keuken welke is voorzien van 
een dubbele spoelbak, 4-pits inductiefornuis, 
afzuigkap en vaatwasser. Tevens bevindt zich in de 
keuken een losse spoelbak met klein aanrecht en de 
witgoedaansluitingen. 




Vanuit de gang aan de achterzijde van de woning 
heb je toegang naar de zolder door middel van een 
vlizotrap. De zolder verdieping loopt over de gehele 
woning met uitzondering van de keuken & serre en 
dient als bergruimte. De ruimte kan echter niet 
geheel gebruikt worden in verband met de 
stevigheid van de vloer.







Tuin: Het perceel heeft een totale oppervlakte van 
9.350 m2. Op de oprit is voldoende plek voor het 
parkeren van de auto's. Verder de tuin in is het 'bos' 
gelegen, waardoor u middels een wandelpad 
heerlijk kunt lopen. Tevens zijn er tussen de 
bebossing diverse open plekken gecreëerd, zodat er 
een schitterend vrij uitzicht ontstaat naar de 
naastgelegen landerijen. Op het perceel zijn nog een 
tweetal 'schuren' gesitueerd, welke vele 
mogelijkheden bieden. Zo is het bijvoorbeeld 
mogelijk om de ruimte te gebruiken voor hobby of 
voor het houden van kleinvee. 




Goed om te weten:

- Ouderdomsclausule is van toepassing.

- In de woning is een centraal stofzuiger systeem.




Ligging: Het gezellige centrum van Oostvoorne met 
al haar voorzieningen en horeca bevindt zich op 
fietsafstand. Scholen, speelvelden,  sport en 
uitvalswegen liggen in deze zelfde hoek. 
Natuurliefhebbers kunnen hier hun hart ophalen 
met het strand, bossen en duinen in de directe 
omgeving. Oostvoorne vormt een prima uitvalsbasis 
voor de haven, industrie, Europoort, Maasvlakte en 
Botlek en ook Rotterdam en Spijkenisse zijn 
uitstekend te bereiken. Oostvoorne is gelegen in 
provincie Zuid-Holland en vormt samen met 
Rockanje en Tinte de groene en bovenal recreatieve 
gemeente Westvoorne.
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Bekijk uw

Bekijk de woning  >

nieuwe
droomwoning
op de website!
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Plattegrond
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Plattegrond
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Kadastrale kaart
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Locatie op de kaart

Woont u binnenkort 
op deze locatie?”
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Aantekeningen
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Stappenplan

Een woning kopen doet u niet zomaar. Tenminste, niet iedereen. Welke stappen moeten 

er nu worden doorlopen? Wij vertellen u de 5 stappen naar uw droomwoning.

Enthousiast geworden? 
Dan is het tijd om
door te pakken!

28



Maak nu een afspraak voor een gratis 

1e hypotheek-gesprek. Bel ons op 0183 67 29 99, 

of mail naar hypotheken@vanekeren.nl
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Interesse in de woning? 
Neem contact met ons op.
Mark of Madelon staan u graag te woord.

Dalem-Gorinchem Leerdam Culemborg
Beatrixlaan 2a

4213 CJ  Dalem



0183 67 29 92

Voorwaartsveld 5a

4142 DA  Leerdam



0345 63 21 00

Het Hof 1

4101 BT Culemborg



0345 22 93 00 info@vanekerenkuiper.nl
vanekerenkuiper.nl


