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Verkoopinformatie



Goed onderhouden vrijstaande recreatiewoning 
aan de rand van het uitgestrekte Nationaal 
Park ‘Drents-Friese Wold’ gelegen op 392 m² 
eigen grond. De locatie van bungalowpark ‘De 
Groene Zoom’ aan de rand van het dorp Boijl 
is fantastisch: enerzijds op fietsafstand van 
de voorzieningen in Noordwolde en Vledder 
en anderzijds nabij ca. 600 hectare geweldige 
natuur met volop, fiets- wandel- en ruiterpaden. 

Het woonhuis met 3 slaapkamers is in 2011 
voorzien van nieuwe dakbedekking en 
grotendeels kunststof kozijnen bezet met 
dubbel glas. Dankzij een slaap- en badkamer 
op de begane grond is het woonhuis 
levensloopbestendig. 

In tegenstelling tot de meeste woningen in het 
park is deze woning gelegen op eigen grond! 
Permanente bewoning is niet toegestaan. 



Type woning

Bouwjaar

85 m2 wonen

392 m2 perceel

265 m3 inhoud

3 slaapkamers

recreatiebungalow

1975

Ligging In park, aan rustige weg, in bosrijke omgeving, landelijk gelegen

Tuin Tuin rondom (300 m²)

Bijgebouwen Aangebouwde berging

Verwarming C.v.-ketel (Atag, 2011)

Isolatie Grotendeels dubbel glas

 

Kenmerken
De Groene Zoom 18
Boijl



Het perceel
De tuin is onderhoudsarm aangelegd met een terras 

en gazon aan de voorzijde (georiënteerd op het 

zuiden) en een beschut gazon aan de achterzijde. 

Naast de woning is ruimte om een voertuig te 

parkeren. Aan het woonhuis is een berging (ca. 2,70 x 

1,70) gebouwd die is voorzien van elektra.



Indeling begane grond: entree. Hal 

met meterkast en bijkeuken met 

wasmachineaansluiting. Lichte woonkamer met 

tuindeur naar het zonnige terras. De open keuken 

is uitgerust met een 4-pits gaskookplaat, afzuig-/

filterkap en losstaande koelkast. De oppervlakte 

van de woonkamer en de keuken tezamen 

bedraagt ca. 30m2. Beknopte slaap-/

werkkamer (ca. 5 m²). Doucheruimte 

met designradiator, wastafel en 

toilet.

De bungalow



Indeling eerste etage: 

Ruime overloop. Lichte slaapkamer (ca. 7 m²) met 

dakraam. Ruime derde slaapkamer (ca. 17 m²) met 

inloopkast, vaste kast en wastafel. 



Kadastrale gegevens

Kadastrale kaart

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 5 december 2022
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht

Perceelnummer

Huisnummer

Vastgestelde kadastrale grens

Voorlopige kadastrale grens

Administratieve kadastrale grens

Bebouwing

12345
25

Schaal 1: 500

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Noordwolde
P
560

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

Uw referentie: Groene Zoom 18

Gemeente Noordwolde

Sectie /Perceel P / 560

Oppervlakte 392 m²

Soort Volle eigendom



Het kleinschalige recreatiepark ‘De Groene Zoom’ is 

landelijk gelegen aan de rand van het dorp Boijl. Het 

park bestaat uit 32 recreatiewoningen. De entree van 

het park vormt een centraal punt met brievenbussen, 

een (gasten)parkeerterrein en speeltuin. De actieve 

vereniging van eigenaren verzorgt onderhoud van 

het groen en de infrastructuur. De bijdrage hiervoor 

bedraagt ca. € 675,- per jaar. Het dorp heeft een 

basisschool, voetbalvereniging, saunacomplex 

en een dorpswinkel. Het nabijgelegen 

dorp Noordwolde kent een aanvullend 

(relatief goed) voorzieningenniveau 

met meerdere supermarkten.

Het dorp



De omgeving
Boijl is een kleinschalig, vriendelijk 

dorp dat op steenworp afstand 

van prachtige natuur is gelegen. 

Zo bevinden zich op fietsafstand 

- naast het uitgestrekte Drents-

Friese Wold - de recreatieplas 

Canadameer, het landgoed 

Boschoord en het heidereservaat Het 

Doldersummerveld.



De plattegronden 

zijn opgemaakt 

voor indicatieve 

doeleinden. Hieraan 

kunnen geen 

rechten worden 

ontleend.

Plattegronden
bungalow



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


