
MEIJE 300 - 300A
ZEGVELD



Kenmerken:

-Perceel oppervlakte: 915 m2 en 10.090 m2

-Woonoppervlakte woonhuis: circa 130 m2 

-Inhoud woning: circa 465 m3

-Theehuis, restaurant en berging:  circa 106 m2

-Theehuis, B&B: circa 75 m2

-Galerie begane grond: circa 155 m2 

-B&B boven de galerie: circa 95 m2

-27 parkeerplaatsen

Buitenplaats ‘De Blauwe 
Meije’
Voor u ligt de brochure met informatie over de woning waarin u 

interesse heeft. Om u een goede indruk te geven, vindt u in deze 

brochure veel informatie over deze prachtige ‘Buitenplaats’.

Deze woning met theehuis en galerie draagt het waardevolle pre-

dikaat BUITENSTATE.

Een BUITENSTATE is een vrij gelegen – one of a kind – woning 

in het buitengebied. Een woning  waar de beleving van rust en 

ruimte centraal staat en waar vrijheid heerst. Een niet-alledaags 

onroerend goed met optimaal woongenot en veel mogelijkheden.

Geeft deze brochure u een (buiten)goed gevoel?

Uw BUITENSTATE makelaar nodigt u van harte uit voor een bezich-

tiging. De woning kan u op papier aanspreken, maar de emotie 

en zintuigprikkeling die de woning teweeg brengt, voelt u alleen 

ter plekke. Tijdens een bezichtiging krijgt u informatie over de 

woning en de omgeving. U kunt al uw vragen aan onze makelaar 

voorleggen.

Is dit uw buitenkans…?

Makelaar Harold van Rooij, T 0651 41 99 56
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Kadastrale gegevens

Zegveld G 1186, groot 615 m2

Zegveld G 1187, groot 300 m2

Nieuwkoop C 2032, groot 10.090 m2

Totaal groot  11.005 m2

Bestemmingsplangegevens
Bestemmingsplan ‘Meije 300 

Zegveld’,

Vastgesteld 28-2-2018

Bestemming:  Recreatie

Bestemmingsplan ‘Landelijk Gebied 

Nieuwkoop’, vastgesteld 03-11-2016

Bestemming: Cultuur en 

ontspanning
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‘De Blauwe Meije’ is te koop! 

Een ‘Buitenplaats’, een ‘Buitenkans’.

U kunt er zoals iedereen in de omge-

ving weet een kopje koffie drinken met 

de ‘wereldberoemde’ appeltaart. Echter 

de kleinschalige horeca is slechts een 

onderdeel van het complex.

Wonen met een ander gebruik is ook 

een optie, kantoor aan huis, mantel-

zorg en creatieve ruimte / atelier of de 

ruimtes gebruiken voor hobby’s is zeker 

ook een optie.

Ondanks dat de Meije bekend staat als 

een lange kronkelende weg staat ‘de 

Blauwe Meije’ tegenover de rechte weg 

naar Zegveld, daarmee bent u binnen 

3 minuten bij de huisarts, scholen, 

supermarkt en snackbar. Kaasstad 

Woerden ligt nog 10 minuten verder, 

net als Mijdrecht en Schiphol, hier leeft 

u midden in het Groene hart van de 

Randstad.
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De woning

De woning heeft op de begane grond een ruime lichte woonkamer met opkamer, 

een lichte keuken, met onder de opkamer een kantoorruimte. Aan de achterzijde, 

aan de Meije, ligt het  terras met aangebouwd schuurtje. De bovenverdieping 

heeft 2 slaapkamers, ruime overloop en de badkamer met ligbad, douche, toilet en 

wastafel en heel belangrijk, uitzicht op de Meije met de beeldentuin en rietlanden 

aan de overkant.

De pvc vloer van de woonkamer is geïsoleerd in 2016. De badkamer is in 2020 

compleet gerenoveerd. 

Het huis is niet groot, maar door het 

hoge plafond voelt u veel energie in 

het huis, hoge ramen veel licht en een 

uitzicht.





Voormalige hooiberg, nu Theehuis en B&B

In 1993 is deze voormalig hooiberg geheel gerenoveerd, voorzien van 5 grote 

klapramen ,                 waardoor er een prachtige lichte goed ventilerende ruimte 

is ontstaan, met mooi uitzicht over de Meije en de rietlanden.  De bestemming is 

horeca, workshop-/meetings-/proeverijruimte met detailhandel en B&B.

In 2011 is er een onderheide betonnen vloer gestort, de wanden zijn geïsoleerd en 

een uniek balkenplafond. Er is een magazijn van circa 18 m2, de keuken is logistiek 

prettig ingericht met alle denkbare apparatuur die nodig is, de grote achterdeur is 

de doorgang naar het terras, de spoelkeuken de B&B.

De B&B dateert van eind 2020. Het is 

een lichte ruimtelijke bovenverdieping 

met eenvoudig compleet keukenblok, 

een complete badkamer met douche-

cabine, toilet en wasmachine, een 

eigen afsluitbare berging naast de 

trapopgang.



Galerie annex B&B appartement, toiletgroep, berging, spoelkeuken

In 1993 is ook dit gebouw volledig herbouwd, onderheid en geheel geïsoleerd. De 

ruimte is prettig qua akoestiek, er is een railsysteem aangebracht voor de kunst 

en een beamer met scherm voor de meetings. De ruimte is ongeveer 8 x 13 meter 

en voldoet voor circa 50 personen. Achter de galerieruimte is een bergruimte met 

eigen opgang, douche en toilet.



Op de bovenverdieping is een compleet appartement voor een gezin met eigen 

entree, 8 bij 20 m, met grote badkamer, inloopdouche, wasbak en aparte toilet. 

De living met openkeuken, is een lichte grote ruimte met originele dakkapellen 

met openslaande ramen. De slaapkamer achter in het appartement is licht en ruim, 

geïsoleerde pvc vloer (2019).
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Het ‘eiland’

Op het ‘eiland’ bevindt zich de beeldentuin met een vijver, wandelpaden, er wor-

den ‘home made’ producten geteeld, verwerkt en verkocht. Het is een heerlijke 

ontspanningsplek waar u kunt genieten van de rust en de prachtige omgeving. Op 

het terrein zijn 11 parkeerplaatsen gesitueerd te bereiken via de betonnen brug 

over de Meije.

De bestemming van dit terrein is ‘cultuur en ontspanning’.

Er zijn nog 16 parkeerplaatsen (ver-

gund) gelegen aan de weg voor de 

Galerie en Theehuis.



Dagelijks passeren er heel veel fietsers en wandelaars over de kronkelde wegge-

tjes. In het veenriviertje zitten ongeveer dezelfde kronkels waardoor het ontzet-

tend leuk is om hier een tocht over te maken met de fluisterboot of kajak/kano. ‘De 

Blauwe Meije’ is vaak een start- of eindpunt, maar ook een tussenstop.



Het recreatiebedrijf ‘De Blauwe Meije’ kan overgenomen worden en op dezelfde 

manier voortgezet worden en als u al een B&B wilde beginnen dan draait hier het 

wiel al lekker. 

Voor mensen die nieuwsgierig zijn naar het verdienmodel, informeer vrijblijvend bij 

ons naar het financieel memorandum.

Wat u ook precies gaat doen, één ding is duidelijk, u gaat leven in een prachtige 

omgeving!
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In het kort bestaat ‘de Blauwe Meije’ uit een eenvoudige maar karakteristieke 

woning, een voormalige hooiberg met daarin het theehuis en op de verdieping een 

grote B&B, een karakteristieke schuur met daarin een galerie / expositieruimte / 

zaal- / training- of vergaderruimte, met op de verdieping een grote B&B, terras aan 

de Meije, aan de steiger 2 fluisterboten, kajaks en kano’s die gehuurd kunnen wor-

den voor een prachtige vaartocht over de Meije, een grote tuin, veel kunstwerken 

in de tuin die gekocht kunnen worden en vanuit de tuin een fenomenaal uitzicht 

over het natuurgebied van de Nieuwkoopse plassen.



WWW.BUITENSTATE.NL

Schep Makelaardij

Lopikerplein 2

2871 AN  Schoonhoven

Makelaar Harold van Rooij

T 0651 41 99 56

E h.vanrooij@schep.nl

www.schep.nl

Een BUITENSTATE makelaar is gese-

lecteerd op grond van zijn of haar 

jarenlange aantoonbare ervaring en 

deskundigheid. Hij is geworteld in het 

buitenleven. Hij is vertrouwd met de 

plaatselijke gewoonten en gebruiken. 

Hij zal u deskundig voorlichten tijdens 

de bezichtiging. Hij laat u de rust en de 

ruimte van de woning ervaren. Eigen. 

Solide. Aangenaam. En net een beetje 

anders.

Wilt u meer informatie? Of heeft u inte-

resse in een bezichtiging? Neem dan 

gerust contact met ons op.


