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Aan misschien wel de mooiste weg van Oldeberkoop 
staat deze karakteristieke vrijstaande woning met 
aanbouw, 5 slaapkamers en vrijstaand stalgebouw 
met paardenboxen op ruim een hectare eigen grond. 
Dankzij het ruime stalgebouw met 5 boxen en 
aangrenzend weiland leent het object zich bij uitstek 
voor het hobbymatig houden van paarden. De ruime 
tuin biedt een hoge mate van privacy. De locatie in het 
fraaie buitengebied maar op korte afstand van het dorp 
is werkelijk fantastisch. 
Het woonhuis verkeert in gedateerde staat en dient 
gerenoveerd te worden.



Type woning

Bouwjaar

153 m2 wonen

10.050 m2 perceel

650 m3 inhoud

5 slaapkamers

Vrijstaande woning

+/- 1945

Ligging Beschutte ligging, buiten bebouwde kom, landelijk gelegen, in bosrijke omgeving, 

aan rustige weg

Tuin Tuin rondom

Bijgebouwen Tuinhuis, stalgebouw, kippenschuurtje 

Verwarming C.V.-Ketel en houtkachel

Isolatie Deels dubbel glas

Energielabel G

Kenmerken
Wolvegasterweg 53

Oldeberkoop



Het perceel

De voortuin bestaat uit een gazon met imposante 

rhododendrons. Een oprit leidt langs het woonhuis naar 

het stalgebouw op het achtererf. Aan de andere zijde van 

het woonhuis ligt een voormalige vijverpartij in bosachtige 

setting, omsloten door een verscheidenheid aan bomen, 

heesters en planten. Achter de woning is een zonnig 

terras (zuidgeoriënteerd) en een fraaie tuin met 

veel groen en een klein bosje. 

Behoudens het stalgebouw bevinden 

zich op het erf enkele eenvoudige 

bijgebouwen, waaronder een 

tuinhuisje.





Niet voor niets wordt ‘ons’ dorp 

Oldeberkoop de Parel van de 

Stellingwerven genoemd. Het historische 

dorpscentrum is beschermd en kent 

als hoogtepunt de Bonifatiuskerk (een 

van de oudste kerken van zuidoost 

Friesland). Verder beschikt het dorp over 

een basisschool, een huisartsenpraktijk, 

uitstekend hotel/restaurant en gezellige 

dorpswinkels waar men de tijd voor 

elkaar neemt. In de zomer wordt het dorp 

getransformeerd tot een toeristische 

trekpleister vanwege de boerenmarkten 

met streekproducten en de kunstroute 

waarbij galeries, boerderijen en schuren 

de meest uiteenlopende internationale 

kunstwerken tentoonstellen.

Oldeberkoop ligt centraal tussen de 

Nationale Parken De Weerribben, de 

De omgeving



Indeling begane grond: entree. Hal met trapopgang 

en trapkast. Ruime, sfeervolle woonkamer (ca. 39 m²) 

met houten vloer, schouw en fraai uitzicht over de 

voortuin en de landerijen. Aangrenzende eetkamer met 

houtkachel en toegang tot de kelder.

Achterentree met tweede hal en toegang tot 

aangebouwde berging. Eenvoudige keuken (ca. 7 

m²) met 4-pits gaskookplaat, afzuig-/filterkap en 

oven. Tevens beschikt de keuken over een 

wasmachineaansluiting.

De woonboerderij



In de aanbouw aan de achterzijde bevinden zich een gang 

en drie slaapkamers van respectievelijk 8 m², 11 m² en 18 

m².

Indeling eerste etage: ruime overloop met dakkapel. 

Slaapkamer (ca. 7 m²) aan de voorzijde met twee 

inbouwkasten. Ruime slaapkamer (ca. 13 m²) aan de 

achterzijde.

De eerste etage van de aanbouw herbergt een royale 

zolder met opstelplaats van de c.v.-ketel.



Het vrijstaande stalgebouw is opgetrokken uit 

betonelementen en heeft een maatvoering van ca. 

18,50 lang en 7,50 meter breed. In dit gebouw zijn een 

voergang en vijf paardenboxen gerealiseerd. Indien 

gewenst kunnen in het stalgebouw meerdere boxen 

gerealiseerd worden. Vanuit het stalgebouw en via 

een hazelaarlaan (gezamenlijk eigendom met het 

buurhuis) is het eigen weiland van ca. 4.600 m² 

groot te bereiken.

Het stalgebouw





Kadastrale gegevens

Adres Wolvegasterweg 53

Postcode / Plaats 8421 PS Oldeberkoop

Gemeente Oldeberkoop

Sectie / Perceel E / 921

Oppervlakte 10.550 m²

Soort  Volle eigendom



In de koopovereenkomst zullen 

de ouderdoms-, niet-bewonings- en 

asbestclausule worden opgenomen.



De plattegronden zijn opgemaakt voor 

indicatieve doeleinden. Hieraan kunnen 

geen rechten worden ontleend.

Plattegronden
woonboerderij



De plattegronden zijn opgemaakt voor 

indicatieve doeleinden. Hieraan kunnen 

geen rechten worden ontleend.

Plattegronden
stalgebouw



Gaat u uw nieuwe huis kopen? Dan kan het noodzakelijk of 

zelfs raadzaam zijn om een hypotheek af te sluiten. BUITEN 

bemiddelt niet in hypotheken. Wij hebben er bewust 

voor gekozen om puur te doen waar wij goed in zijn: het 

verkopen van woningen. Wel kunnen wij u kosteloos in 

verbinding stellen met één of meerdere hypotheekkantoren 

waarmee wij de afgelopen jaren veel hebben samengewerkt 

en die wij met vertrouwen kunnen aanbevelen. Zij kunnen 

u een goed advies geven over uw financiële toekomst, 

gebaseerd op uw wensen en omstandigheden.

Ook in het kader van verzekeringen kunnen wij u 

doorverwijzen naar een verzekeringskantoor dat 

bij u en uw situatie past. Geheel kosteloos en 

vrijblijvend.

Verzekeringen en hypotheken Uw
BUITEN

team



www.buiten.frl
Wolvegasterweg 2A
8421 PB OLDEBERKOOP

T 0516 – 76 40 00


