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Verkoopinformatie



Vanaf uw eigen perceel directe toegang 
tot het bos! Op fraaie locatie in het ruim 
opgezette recreatiepark ‘Molenbosch’ 
staat deze grotendeels gemoderniseerde 
recreatiebungalow met twee slaapkamers en 
houten berging met heerlijke veranda in de 
avondzon. Dankzij plaatsing van dubbel glas en 
na-isolatie van vloeren, gevels en het plafond 
blijven de energiekosten beperkt. Het perceel is 
maar liefst 913 m² groot en biedt volop privacy. 
Hier is het ultiem genieten van rust, ruimte en 
zangvogels uit het naastgelegen bos.

Mede dankzij het ruime perceel zijn er volgens 
het bestemmingsplan mogelijkheden om de 
woonruimte van de bungalow te vergroten.



Type woning

Bouwjaar

54 m2 wonen

913 m2 perceel

200 m3 inhoud

2 slaapkamers

recreatiebungalow

1977

Ligging In park, in bos, aan rustige weg, beschutte ligging, in bosrijke omgeving

Tuin Tuin rondom (750 m²)

Bijgebouwen Aangebouwde berging, volière en tuinschuur met veranda

Verwarming C.v.-ketel (Nefit Proline, 2009)

Isolatie Grotendeels dubbel glas, muurisolatie en plafondisolatie

 

Kenmerken
Molenbosch 35
Oldeberkoop



Het perceel
De oprit biedt ruimte aan 3 voertuigen. De zonnige 

tuin omvat een ruim gazon rondom de bungalow 

die momenteel onderhoudsarm is ingericht maar 

uiteraard naar eigen smaak aangeplant kan worden. 

Een bruggetje over de sloot biedt directe toegang tot 

de wandelpaden in het Molenbosch.



Entreehal. Lichte woonkamer met open keuken 

en eetkamer (totaal ca. 27 m²) met laminaatvloer 

en tuindeur. De keuken is uitgerust met een oven, 

4-pits gaskookplaat, afzuig-/filterkap en koelkast. 

De bungalow



Slaapkamer (ca. 8 m²) met laminaatvloer. 

Ruime bijkeuken met wasmachineaansluiting, 

opstelplaats c.v.-ketel en achterentree. Beknopte 

slaapkamer met laminaatvloer (ca. 5 m²). Ruime en 

moderne badkamer met inloopdouche, toilet en 

wastafelmeubel. 



Aan de bungalow is een volière en houten berging 

gebouwd (ca. 5 m²). Het houten vrijstaande 

bijgebouw is verdeeld in een tuinschuur (7,5 m²) en 

gezellige veranda (voorzien van elektra).

De bijgebouwen



Kadastrale gegevens

Kadastrale kaart

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 28 november 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

Oldeberkoop
C
1755

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: Molenbosch 35

Gemeente Oldeberkoop

Sectie /Perceel C / 1755

Oppervlakte 913 m²

Soort Volle eigendom



Niet voor niets wordt ‘ons’ dorp De Parel van de 
Stellingwerven genoemd. Het historische dorpscentrum is 
beschermd en kent als hoogtepunt de Bonifatiuskerk (één 
van de oudste kerken van zuidoost Friesland). Daarnaast 
kent het dorp nog een basisschool, huisartsenpraktijk 
en gezellige dorpswinkels waar men de tijd voor elkaar 
neemt. In de zomer wordt het dorp getransformeerd tot 

een toeristische trekpleister dankzij de boerenmarkten 
met streekproducten en de kunstroute waarbij 

galeries, restaurants, boerderijen en schuren 
de meest uiteenlopende internationale 

kunstwerken tentoonstellen.
Het dorp is rijk aan diverse 

sportaccommodaties en een 
multifunctioneel centrum 

met een volwaardige 
sporthal.

De omgeving



De omgeving
Oldeberkoop ligt centraal tussen de 

Nationale Parken De Weerribben, de 

Aldefeanen en het Drents-Friese Wold. 

Hierdoor treft u hier de meest diverse, 

adembenemende natuurgebieden 

waaronder de Delleboersterheide, 

de Diakonievene, Kiekenberg, Linde- 

en Tjongervallei en het Landgoed 

Boschoord met een grote diversiteit 

aan wandel- fiets en ruiterpaden. 

De rijksnelwegen dichtbij waardoor 

Amsterdam, Utrecht en Den Haag 

goed bereikbaar zijn.



De plattegronden 

zijn opgemaakt 

voor indicatieve 

doeleinden. Hieraan 

kunnen geen 

rechten worden 

ontleend.

Plattegronden
bungalow



De plattegronden zijn opgemaakt 

voor indicatieve doeleinden. Hieraan 

kunnen geen rechten worden 

ontleend.

Plattegronden
bijgebouwen



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


