
TE KOOP

Voskuilerdijk 40
WOUDENBERG



www.MNM.nl

TE KOOP
Voskuilerdijk 40
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Het buitengebied rondom Woudenberg en Scherpenzeel 

is fraai vormgegeven met landerijen en bossages. U kunt 

in dit prachtige gebied plezierig wonen. In dit geval bie-

den wij u een combinatie aan van wonen met werken.

Wij mogen u namens onze opdrachtgevers aanbieden 

het vrijstaande woonhuis met aanbouw (bouwjaar 2004) 

met een kalvermesterij. De capaciteit van de kalvermes-

terij is circa 342 (wit)vleeskalveren. Er zijn eventueel nog 

uitbreidingsmogelijkheden naar 480 vleeskalveren (op de 

milieuvergunning). 

De totale grondoppervlakte is: 3.425 m².
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Omschrijving woonhuis:

De oorspronkelijke woning is gebouwd in 1955 en gere-

noveerd in 2004. De aanbouw is gerealiseerd in 2004. De 

aanbouw is volledig geïsoleerd (vloer, spouw en dakisolatie). 

De goed onderhouden woning is overwegend voorzien 

van isolerende beglazing en de spouw is na geïsoleerd en 

de woning wordt verwarmd door een Nefit Combi cv-ketel, 

bouwjaar omstreeks 2016. 

Er zijn aansluitingen op de distributienetten van aardgas, 

elektriciteit en waterleiding (ook een bron via een hydro-

foorinstallatie), alsmede aangesloten op de persriolering.  

Glasvezel is aanwezig. 

De woning (inclusief aanbouw) heeft een inhoud van circa 

375 m³.

Indeling woning:

Begane grond: hal (met meterkast), kelder, kantoor met 

vaste kast en wastafel (evt. te gebruiken als slaapkamer), 

gezellige woonkamer met allesbrander, woonkeuken met 

vloerverwarming en inbouwapparatuur (gaskookplaat, elek-

trische oven, afzuigkap, koelkast, magnetron en vaatwasser), 

bijkeuken met vaste kast.

1e verdieping: overloop, badkamer (met douche, ligbad, 

wastafel, decorradiator en tevens voorzien van vloerver-

warming), ouderslaapkamer met vaste kastruimte, tweede 

slaapkamer en aangrenzend een bergruimte (boven de 

aanbouw).

2e verdieping: vliering.
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Omschrijving kalverschuren:

De kalverschuren zijn voorzien van een twaalftal afdelingen 

met 28 dieren per afdeling. De stallen worden mechanische 

geventileerd. In de stallen is ook een inpandige berging/

werkplaats aanwezig van circa 60 m², waar ook de voerkeu-

ken gesitueerd. 

Deze voerkeuken is voorzien van een koud- en warmwater-

vat en een menger c.q. medicijnenmenger. Eén en ander 

wordt aangestuurd door een Welvaarts automaat (leveran-

cier Doppenberg). 

Voor de opslag van melkpoeder zijn er twee poedersilo’s 

van negen ton per stuk en daarnaast is er één ruwvoersilo 

van vier ton. 

De hokinrichting (RVS) is van 2002, merk Wolf uit 

Lunteren en de voedering van de kalveren geschied via 

slangvoedering. 

De kalverenschuren hebben een bruto vloeroppervlakte 

(inclusief voorkeuken en werkplaats/berging) van circa 1.350 

m².

Naast de kalverenschuur is een aangebouwde garage/ber-

ging gesitueerd van circa 50 m².

De mestopslag is ongeveer 140 m³ en het mestafzetcontract 

van circa 800 m³ kan worden overgenomen.
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Kadastrale informatie:

Gemeente Woudenberg, sectie A, nummers 1384, 1385 en 

1409, samen groot 3.425 m².

Bestemming:

De bestemming is agrarisch, nader aangeduid als intensieve 

veehouderij.

Overige informatie is via ons kantoor op te vragen.

Hoewel deze brochure met de grootst mogelijke zorg is samen-

gesteld, kunnen hier geen rechten aan worden ontleend. Tevens 

is deze brochure niet uitputtend en wordt er geen enkele aan-

sprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid 

of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven 

oppervlakten zijn indicatief.
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Kadaster

Deze kaart is noordgericht. Aan dit uittreksel mogen geen maten 
worden ontleend. De auteursrechten zijn voorbehouden aan de 
Dienst voor het Kadaster en de openbare registers.

Kadastrale gegevens: Voskuilerdijk 40 te Woudenberg
Gemeente:  Woudenberg
Sectie: A
Nummers: 1384, 1385 en 1409
Grootte: 3.425 m².



Wonen
Met zes vestigingen in de regio heeft Midden Nederland  
Makelaars een prachtig netwerk waardoor we perfect alle 
ontwikkelingen voor u kunnen volgen. Elke vestiging wordt  
bemand door professionele makelaars.

Bedrijven
Door de diepgaande kennis die onze bedrijfsmakelaars hebben 
van het verzorgingsgebied worden ze ingeschakeld voor de  
meest uiteenlopende projecten. Van een groot bedrijfscomplex  
tot en met verhuur van winkels en bedrijfspanden.

Agrarisch
Agrarisch en landelijk vastgoed is een vakgebied dat gespeciali-
seerde kennis vereist. Die kennis vindt u bij Midden Nederland 
Makelaars met professionals die dag-in-dag-uit bezig zijn op dit 
specifieke gebied van de makelaardij.

Hypotheken 
Midden Nederland Hypotheken is niet gebonden aan een  
bank of enig andere financiële instelling. Dat stelt ons in staat  
de hypotheek samen te stellen tegen de meest gunstige  
condities. Met recht echt maatwerk.

Barneveld

Kampstraat 32  

3771 AV  Barneveld  

(0342) 42 09 66

barneveld@mnm.nl

Ermelo

Raadhuisplein 1  

3851 NT  Ermelo

(0341) 55 37 73

ermelo@mnm.nl

Midden Nederland Makelaars B.V.

Harderwijk

Verkeersweg 77

3842 LE  Harderwijk

(0341) 41 15 41

harderwijk@mnm.nl

Nijkerk

Oranjelaan 4  

3862 CX  Nijkerk

(033) 246 06 01

nijkerk@mnm.nl  

Putten

Dorpsstraat 64/66  

3881 BE  Putten

(0341) 35 40 11

putten@mnm.nl

Voorthuizen

Sportparkstraat 2  

3781 BK  Voorthuizen 

(0342) 47 20 72

voorthuizen@mnm.nl 
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Follow us on Facebook

QR-code

Raadpleeg de mobiele QR-site voor 

meer informatie over deze woning. 


