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Kenmerken

& specificaties

Bouwjaar:


Soort:


Kamers:


Inhoud:


Woonoppervlakte:


Perceeloppervlakte:


Overige inpandige ruimte:


Gebouwgebonden buitenruimte:


Externe bergruimte:


Verwarming:


Isolatie:


Energielabel:

2017


vrijstaande koloniewoning


3


335 m³


92 m²


1255 m²


-


-


20 m²


warmtepomp, aardwarmte


volledig geisoleerd, HR +++


A++++



Omschrijving
Een mooi in het landelijk gebied gelegen energie neutrale nieuwe compacte koloniewoning 
(2017), gelegen in een historische omgeving aan een rustig, door bomen omzoomd weggetje, op 
1.255 m2 erfpachtgrond van de Maatschappij van Weldadigheid. Een omgeving die niet voor niets 
onlangs op de Wereld Erfgoedlijst van UNESCO is geplaatst...




Historie:

We schrijven 1818. Nederland wordt geteisterd door armoede. Johannes van den Bosch streek 
neer in Frederiksoord. Hier stichtte hij de eerste Kolonie om nieuwe kansen te bieden aan paupers 
uit stedelijke gebieden. Nog altijd vind je in Frederiksoord veel sporen van de tweehonderd jaar 
oude Kolonie van Weldadigheid. Een uitgestrekt gebied met een eigenzinnig landschap, met vele 
monumentale gebouwen, ideaal om fietsend of wandelend te verkennen. 




Droomt u ervan te wonen in een mooie bosrijke en historische omgeving, heerlijk tot rust te 
komen tussen de landerijen, in een woning die uiterst comfortabel is en geheel voldoet aan de 
duurzaamheidseisen van nu, een tuin om heerlijk van te genieten; van de rondscharrelende 
kippen, de eventuele moestuin, de bloementuin en gewoon van het niets doen? Geen zorgen 
maken over de stijgende energieprijzen.... De huidige eigenaar krijgt zelfs geld terug. 




Woning:

De thans te koop aangeboden woning is in 2017 duurzaam gebouwd volgens de voorschriften van 
een hedendaagse koloniewoning. De woning is optimaal geïsoleerd en voorzien van HR+++ 
beglazing. Er is een warmtepomp met aardwarmte. De woning is voorzien van vloerverwarming/
koeling.

De warmwatervoorziening wordt geregeld middels een zonnecollector met boiler. 

Verder is er een WTW-unit en een glasvezelaansluiting. 

In de woning zijn deels mooie eikenhouten deuren aangebracht, hetgeen sfeer verhogend werkt. 




Indeling:

Het gehele woonprogramma bevindt zich op de begane grond. 

Aan de voorzijde is een slaapkamer gesitueerd. Via een hal met zijentree, meterkast en trap naar 
de verdieping is een badkamer te bereiken, met een inloopdouche en wastafelmeubel. Verder is 
aanwezig een toiletruimte, een bijkeuken met warmte-installatie en buitendeur, alsmede aan de 
achterzijde van de woning de woonkamer met volop licht én uitzicht over tuin en landerijen; via 
een draai-kiepraam, ook goed te gebruiken als tuindeur, bent u direct buiten. 

Er is een open keuken met inbouwapparatuur, zoals een inductiekookplaat, afzuigkap, 
combimagnetron, vaatwasser en koelkast. 




Op de eerste verdieping treft u een overloop met werkhoek, (slaap)kamer aan de voorzijde met 
hor en verduisteringsgordijn en een (hobby)ruimte aan de achterzijde. 




Schuur met carport en overkapping:

Een houten schuur biedt volop ruimte voor alle fietsen en overige (tuin)spullen. Aan de voorzijde 
treft u een carport en aan de achterzijde een overkapping om heerlijk in privacy van de tuin en het 
fraaie landschap te genieten. 




De tuin:

De tuin ligt aan drie zijden omsloten door landerijen en heeft een perfecte zonligging op het 
zuidwesten. Er is een ruim gazon aanwezig, meerdere struiken en bomen, alsmede verschillende 
zitjes. Aan de achterzijde van het perceel bevinden zich verborgen achter rode beukenhagen maar 
liefst 24 zonnepanelen! Verder is er een toegangshek aanwezig voor de inrit en kastanje houten 
afrastering; ideaal voor de hond(en).  









gewoon weg te dromen in dit bijzondere landschap met zo'n rijke cultuur!



Algemeen:

Voor mensen die graag kleiner willen wonen, maar een tiny house net iets te "tiny” vinden en 
meer buiten (bezig) willen zijn, is deze woning ideaal! De woning mag dan niet groot zijn, maar is 
groots in comfort en gebruiksgemak!




In de omgeving worden meerdere interessante initiatieven ontplooid. Zo is er onder meer "Word 
makker van een akker”, waarbij u kunt helpen om de kenmerkende kleinschalige akkerstructuur 
weer terug te brengen in het landschap, met onder andere boekweit etc. 




Ligging: 

Op ruim 3 km is de gezellige dorpskern van Vledder te bereiken, met alle dagelijkse 
voorzieningen. Noordwolde is gelegen op ca. 2,5 km. afstand, eveneens met de nodige 
voorzieningen. Steenwijk, onder andere met treinstation en ligging aan de A-32 is gelegen op 
minder dan 8 km afstand. 




Bestemming:

Bestemming: Wonen – koloniewoning

Dubbelbestemming waarde cultuurhistorie

Beschermd dorpsgezicht Frederiksoord-Wilhelminaoord. 




Erfpachtcanon 2022: € 4.471,-, dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.

U betaalt canon voor het recht van erfpacht, maar daarvoor zorgt de Maatschappij van 
Weldadigheid dat dit gebied goed onderhouden wordt en dit bijzondere cultuurhistorisch erfgoed 
bewaard blijft voor de toekomst!




Wilt u deze woning bezichtigen, bel of mail gerust; ik leid u graag rond!

































Plattegrond beg. grond



Plattegrond 1e verdieping



Plattegrond schuur etc.



Kadastrale kaart



Luchtfoto



Locatie

op de kaart



Blijft achter Gaat mee Ter 
overname

NVT

Woning - Interieur

(Voorzet) openhaard met toebehoren X

Allesbrander X

Houtkachel X

(Gas)kachels X

Designradiator(en) X

Radiatorafwerking X

Verlichting, te weten

 - inbouwspots/dimmers X

 - opbouwspots/armaturen/lampen/
dimmers

X

 - losse (hang)lampen X

 - X

 - X

 

(Losse)kasten, legplanken, te weten

 - Grote witte hang/legkast in slaapkamer X

 - X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te 
weten

 - gordijnrails X

 - gordijnen X

 - overgordijnen X

 - vitrages X

 - rolgordijnen X

 - lamellen X

 - jaloezieën X

 - (losse) horren/rolhorren X

 - X

 - X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - vloerbedekking X

 - parketvloer X

 - houten vloer(delen) X

 - laminaat X

 - plavuizen X

 - X

Lijst van zaken



Blijft achter Gaat mee Ter 
overname

NVT

 - X

 

Overig, te weten

 - spiegelwanden X

 - schilderij ophangsysteem X

 - X

 - X

 - X

 - X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - kookplaat X

 - (gas)fornuis X

 - afzuigkap X

 - magnetron X

 - oven X

 - combi-oven/combimagnetron X

 - koelkast X

 - vriezer X

 - koel-vriescombinatie X

 - vaatwasser X

 - Quooker X

 - koffiezetapparaat X

 - X

 - X

 

Keukenaccessoires, te weten

 - X

 - X

 - X

 - X

 - X

 - X

 - X

 - X

 

Lijst van zaken



Blijft achter Gaat mee Ter 
overname

NVT

Woning - Sanitair/sauna

Sauna met toebehoren X

X

X

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 - fontein X

 - X

 - X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - ligbad X

 - jacuzzi/whirlpool X

 - douche (cabine/scherm) X

 - stoomdouche (cabine) X

 - wastafel X

 - wastafelmeubel X

 - planchet X

 - toiletkast X

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 - X

 - X

 

Woning - Exterieur/installaties/
veiligheid/energiebesparing

Schotel/antenne X

Brievenbus X

Kluis X

(Voordeur)bel X

Alarminstallatie X

(Veiligheids)sloten en overige 
inbraakpreventie

X

Rookmelders X

(Klok)thermostaat X

Airconditioning X

Lijst van zaken



Blijft achter Gaat mee Ter 
overname

NVT

Screens X

Rolluiken X

Zonwering buiten X

Telefoonaansluiting/internetaansluiting X

Veiligheidsschakelaar wasautomaat X

Waterslot wasautomaat X

Zonnepanelen X

Oplaadpunt elektrische auto X

X

X

X

X

X

Warmwatervoorziening, te weten

 - CV-installatie X

 - boiler X

 - geiser X

 - X

 - X

 - X

 

Isolatievoorzieningen (voorzetramen/
radiatorfolie etc.), te weten

 - X

 - X

 

Tuin - Inrichting

Tuinaanleg/bestrating X

Beplanting X

X

 

Tuin - Verlichting/installaties

Buitenverlichting X

Tijd- of schemerschakelaar/
bewegingsmelder

X

X

 

Tuin - Bebouwing

Tuinhuis/buitenberging X

Lijst van zaken



Blijft achter Gaat mee Ter 
overname

NVT

Kasten/werkbank in tuinhuis/berging X

(Broei)kas X

X

X

 

Tuin - Overig

Overige tuin, te weten

 - (sier)hek X

 - vlaggenmast(houder) X

 - X

 - X

 

Overig - Contracten

CV: Nee

Boiler: Nee

Zonnepanelen: Nee

Lijst van zaken
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Heeft u

interesse?
Wij wijzen u erop, dat indien een koopovereenkomst tot stand komt, als zekerheid een 
waarborgsom of bankgarantie ter grootte van 10 % van de koopsom gesteld dient te worden, tenzij 
uitdrukkelijk anders is overeengekomen.  

Tevens stellen wij het op prijs indien u ons na een bezichtiging laat weten of u verder wel of niet 
meer geïnteresseerd bent in voormeld object. 




Yvonne Kamies Makelaardij treedt voor dit object op als verkopende makelaar. De verkoper is dus 
degene wiens belangen wij behartigen en voor wie wij een zo goed mogelijk verkoopresultaat 
willen realiseren. Wanneer u wilt dat uw belangen ook zo goed mogelijk behartigd worden, doet u 
er goed aan uw eigen NVM-makelaar in de arm te nemen. 

Hoewel deze brochure met zorg is samengesteld kunt u hieraan geen rechten ontlenen. Deze is 
bedoeld als uitnodiging om in gesprek te komen.




Een aspirant-koper die in zijn hoedanigheid van consument een woning koopt, krijgt drie dagen 
bedenktijd om de koopovereenkomst te ontbinden. Deze bedenktijd begint om 0.00 uur van de dag 
die volgt op de dag dat de tussen partijen opgemaakte en door beide partijen ondertekende akte 
(in kopie) aan aspirant-koper ter hand is gesteld, voor welke ontvangst aspirantkoper een 
ontvangstbevestiging ondertekent. Deze bedenktijd eindigt tegen 24.00 uur van de laatste dag die 
van de bedenktijd deel uitmaakt. Indien de bedenktijd op een zaterdag, zondag of algemeen 
erkende feestdag eindigt, wordt deze verlengd tot en met de eerstvolgende dag die niet een 
zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag is. De bedenktijd wordt, zo nodig, zoveel verlengd, 
dat daarin tenminste twee dagen voorkomen die niet een zaterdag, zondag of algemeen erkende 
feestdag is.


