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Gemeentelijk monument met een 
bijzondere ligging in het buitengebied...

www.drieklomp.nl



Van harte welkom in Oldebroek, een gemeente op de noordoost Veluwe die 
voor een belangrijk deel bestaat uit 'buitengebied' met agrarische 
activiteiten, bos en natuur! Volgens verkoper is de Bovenstraatweg één van 
de mooiste straten rondom Oldebroek vanwege het prachtige uitzicht op 
het groen en de landerijen. Wij mogen u deze eenvoudige BOERDERIJ met 
rietgedekt wolfsdak en meerdere bijgebouwen, waaronder een bakhuis 
(1989) aanbieden. Het geheel ligt op een royaal perceel van circa 5.250 m². 
Daarnaast wordt het aansluitende perceel van circa 30.000m² separaat te 
koop aangeboden. 




Deze plek biedt volop ruimte om naar eigen inzicht te vernieuwen en de 
boerderij toekomstbestendig te maken. Mogelijkheden genoeg om hier een 
eigentijds en tegelijk sfeervol WOONHUIS te creëren!




Oldebroek heeft een unieke ligging: met aan de ene kant het groen van de 
Veluwse bossen en aan de andere kant het blauw van het uitgestrekte 
Veluwemeer en zijn polders. De Wezepse heide ligt vlakbij. Het dorp zelf 
beschikt over een mooi aanbod aan winkels en voorzieningen. Zwolle en 
Kampen liggen vlakbij. Oldebroek combineert het beste van twee werelden: 
de rust en ruimte van de bosrijke omgeving en de korte nabijheid van de 
Hanzesteden Elburg, Zwolle en Hattem met hun levendigheid en 
cultuurhistorie.  




Kortom, een bijzondere ligging in het buitengebied, de rust en ruimte die u 
hier zult ervaren én het royale perceel zijn zeker de moeite waard om langs 
te komen voor een kennismaking! U bent dan ook van harte welkom!





Kenmerken
BOUWJAAR

BOUWWIJZE







ISOLATIE 

WOONOPPERVLAKTE

OVERIGE INPANDIGE RUIMTE

INHOUD

EXTERNE BERGRUIMTE

PERCEELOPPERVLAKTE

ENERGIELABEL







VRAAGPRIJS

1913

Traditioneel, steens muren en 
rieten kap (laatste onderhoud in 
2019).

Geen isolatie.

ca. 104 m²

ca. 115 m²

ca. 769 m³

ca. 135 m²

5.250 m²

Een gemeentelijk monument heeft 
geen verplichting voor een 
energielabel.

€695.000,- k.k. 















INDELING 

Parterre

Via de deel komt u aan de achterzijde binnen. Hier treft u nog de authentieke 
situatie hoe vroeger de koeien op stal stonden! Naast de ingang naar het 
woongedeelte is de aansluiting voor de wasmachine en tevens is hier de douche met 
toilet. In het voorhuis komt u als eerste in de woonkeuken met sfeervolle schouw en 
gaskachel, voorzien van een eenvoudig keukenblok. Via de woonkeuken is de 
voorkamer, de voormalige heerd, toegankelijk. Hier is een bijzonder antiek 
betegelde schouw waarbij de betegeling doorloopt over de gehele wand. Aan 
weerszijden van de gaskachel siert een landelijk tafereel.

De voormalige bedstee is verbouwd tot een inbouwkast. Tevens is er nog een 
doorgang naar het achterhuis. De voormalige opkamer is nu een slaapkamer en hier 
bevindt zich ook de toegang tot de kelder. 




Etage

Op de etage zijn boven het voorhuis twee slaapkamers met ingebouwde kasten 
gecreëerd.





Gemeentelijk monument: Deze boerderij staat op de gemeentelijke 
monumentenlijst. De gemeente Oldebroek zet zich in om het erfgoed van de 
gemeente op duurzame wijze te behouden en heeft dit object aangewezen als 
monument vanwege schoonheid, cultuurhistorische waarde, architectuurhistorische 
waarde of wetenschappelijke betekenis van het object. Voor verbouwing, 
verplaatsing of sloop van een gemeentelijk monument is altijd een 
Omgevingsvergunning van de gemeente vereist. Als eigenaar van een gemeentelijk 
monument kunt u in aanmerking komen voor een subsidie van de gemeente. 









BIJGEBOUWEN

Bakhuis

Woonoppervlakte: ca. 33 m²

Overige inpandige ruimte: ca. 14 m²

Inhoud: ca. 167 m³




Het BAKHUIS is in 1989 volledig herbouwd waarbij de originele dakpannen weer zijn 
herbruikt. 



De entree geeft toegang tot de hal met meterkast (tussenmeter), rechts is de 
slaapkamer en links de badkamer in lichte kleurstelling voorzien van douche, 
wastafel en toilet. Het woongedeelte heeft een open keuken met vier pits gasfornuis 
en een koelkast met vrieslade. 

De bergzolder is bereikbaar door middel van een vlizotrap.




Op het perceel zijn meerdere bijgebouwen te weten een hooiberg, een 
gepotdekselde schuur met rieten kap, een wagenschuur, een kippenhok, een 
hooischuur en garage.











FAVORIETE ADRESJES IN DE OMGEVING

Favoriet restaurant: Gasterij de 7 heuvels in Wezep

Favoriete speciaalzaak: IJssalon Strijkert in Oldebroek, Hofleverancier Bakkerij 
Schuld in Oldebroek, 

Leuk hoteladresje: Landal Green park Landgoed ‘t Loo

Dat heerlijke terrasje: d’Olde Dreiput op ’t Loo, Fruittuin Verbeek in Oldebroek

Indrukwekkende natuur: Landgoed Zwaluwenburg, Landgoed Schouwenburg, A. 
Vogeltuinen in ’t Harde, Landgoed Morren in Oosterwolde met Engelse 
Landschapstuin. Ook zijn er diverse klompenpaden en knooppunten voor fietsers in 
de directe omgeving.

Cultureel uitstapje: de Museumboerderij De Bovenstreek ligt op 500 m vanaf de 
woning.



VOORZIENINGEN

Aangesloten op alle 
nutsvoorzieningen. Glasvezel is in de 
straat aangelegd.







TUIN

Passend bij deze vriendelijke 
BOERDERIJ is de voortuin voorzien van 
een gazonpartij omzoomd door een 
haag. Rondom de woning is een 
grindpad en aan de kant van het 
bakhuis is eenvoudig straatwerk. Naast 
de boerderij staan royale hortensia’s.







Plattegrond - Begane Grond



Plattegrond - 1e Verdieping



Plattegrond - Begane Grond 24a



Kadastrale kaart



Kadastraal overzicht 



Kadastraal overzicht



Voorwaarden

INFORMATIEPLICHT

De verkoper van de onroerende zaken heeft een informatieplicht. Dit wil zeggen dat de 
verkoper verplicht is om belangrijke zaken, die hem bekend zijn, en voor u als koper 
van belang kunnen zijn, aan u mee te delen. Daartoe is door ons kantoor een 
verkoopvragenlijst opgesteld waarin allerlei belangrijke informatie voor de koper wordt 
verstrekt. In geval van serieuze belangstelling is het verstandig om ons te vragen naar 
een kopie van het eigendomsbewijs van de huidige eigenaar om zo inzicht te krijgen in 
zaken als erfdienstbaarheden, kettingbedingen en kwalitatieve rechten en 
verplichtingen. Daarnaast is het van belang bij verdergaande interesse inzicht te 
hebben in zaken die wel of niet bij de woning horen. Deze gegevens vindt u in de “lijst 
van roerende zaken”, welke tevens bij ons op aanvraag beschikbaar is.

ONDERZOEKSPLICHT

De hiervoor genoemde informatieplicht van de verkoper ontslaat de koper niet van een 
eigen onderzoeksplicht. Ook zal de koper duidelijk aan moeten geven wat zijn speciale 
bedoelingen zijn met de te kopen onroerende zaak. Mocht de koper 
verbouwingsplannen hebben, dan is het aan te bevelen om bij een tweede of latere 
bezichtiging een aannemer, architect of constructeur mee te nemen. Er ligt een 
verantwoordelijkheid bij de koper ten aanzien van zaken die opvraagbaar zijn bij de 
gemeente en andere openbare diensten. Daarom kan het verstandig zijn dat een koper 
zich laat bijstaan door een eigen “aankopend makelaar”. Dat is een makelaar die de 
belangen van u als koper behartigt.

TOELICHTINGSCLAUSULE NEN2580

De gebruiksoppervlakten vermeld onder “kenmerken” in deze brochure zijn gebaseerd 
op de NEN2580. Deze meetinstructie is bedoeld om een meer eenduidige manier van 
meten toe te passen voor het geven van een indicatie van de gebruiksoppervlakten. De 
meetinstructie sluit verschillen in meetuitkomsten niet volledig uit, door bijvoorbeeld 
interpretatieverschillen, afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren van de meting.

FINANCIERING/HYPOTHEEK
Het is verstandig alvorens u een bod uitbrengt op een woning, inzicht te hebben in de financiële 
consequenties van uw eventuele aankoop. Hiervoor kunt u terecht bij de financieel specialisten van 
Drieklomp Financieel Adviseurs. Zij beschikken over de essentiële kennis om u een persoonlijk en 
helder advies te geven, zodat u zich in de toekomst geen zorgen hoeft te maken over de bekostiging 
van uw nieuwe woning. Drieklomp Financieel Adviseurs is een onafhankelijk adviesbureau dat geen 
binding heeft met welke bank of financiële instelling dan ook. Dat verzekert u van een objectief en 
betrouwbaar advies.

NA DE BEZICHTIGING

De verkoper heeft zijn woning voor u opengesteld om te bezichtigen en is uiteraard zeer benieuwd 
naar uw reactie. Wij stellen daarom een vlotte reactie erg op prijs, ook wanneer de bezichtigde 
woning niet is wat u zoekt. Eventueel kunnen wij samen met u uw woonwensen in kaart brengen en u 
helpen met het zoeken naar uw droomhuis. Voor meer inlichtingen hierover kunt u informeren bij ons 
kantoor.

Wanneer u denkt volledig geïnformeerd te zijn, kunt u schriftelijk (via Move.nl) of telefonisch een 
bieding, eventueel met voorbehouden, aan ons doorgeven. Mocht u uw bod aan ons per e-mail willen 
doorgeven dan verzoeken wij u dat mondeling direct te melden zodat wij de mail kunnen ophalen en 
weten dat er “een bod op de woning ligt”. Als partijen het eens zijn over de prijs en de

voorwaarden* , zullen wij zorg dragen voor een correcte vastlegging in een NVM koopovereenkomst, 
die door koper en verkoper getekend wordt en vervolgens aan de notaris wordt toegezonden. *Alle 
transacties zijn onder voorbehoud gunning verkoper.




Rechtsgeldige koopovereenkomst pas ná ondertekeningEen mondelinge overeenstemming tussen de 
particuliere verkoper en de particuliere koper is niet rechtsgeldig. Met andere woorden: er is geen 
koop. Er is pas sprake van een rechtsgeldige koop als de particuliere verkoper en de particuliere koper 
de koopovereenkomst hebben ondertekend. Dit vloeit voort uit artikel 7:2 Burgerlijk Wetboek. Een 
bevestiging van de mondelinge overeenstemming per e-mail of een toegestuurd concept van de 
koopovereenkomst wordt overigens niet gezien als een ‘ondertekende koopovereenkomst’.

ONDERHANDELEN

WAARBORGSOM OF BANKGARANTIE

Bij een koopovereenkomst is het gebruikelijk dat de koper na het sluiten van de koopovereenkomst 
met de verkoper, een waarborgsom stort of een bankgarantie afgeeft van 10% van de overeen-
gekomen koopsom. Deze bepaling wordt standaard opgenomen in de koopovereenkomst.




Heeft u verder nog vragen of wilt u een afspraak met ons maken over bovengenoemde punten dan 
kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Drieklomp Makelaars en Rentmeesters betracht bij de samenstelling van de inhoud van de brochure de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Desondanks bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie van de brochure niet correct is. Drieklomp Makelaars en 

Rentmeesters is niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen ontstaan uit het gebruik van gegevens van de brochure en wijst hierbij alle aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het gebruik van deze gegevens af. Alle maten en oppervlakten zijn 

indicatief. Nadere informatie is te verkrijgen via info@drieklomp.nl.





Drieklomp Makelaars en Rentmeesters

F.A. Molijnlaan 3


8071 AA  Nunspeet

T 0341 – 278383


E nunspeet@drieklomp.nl

www.drieklomp.nl


