
 

 

 

Sfeervolle woonboerderij gelegen aan doorgaand vaarwater.  

Groot: 1.74.50 hectare.   

Vraagprijs: € 660.000,- - k.k. 

 

 

Woningpresentatie  I  Oeble-Om-Wei 9, Warten 

 

Stationsweg 88a, 9001 EJ  GROU 

T: 0566 - 621413, E: info@hooghiemstertax.nl 

www.hooghiemstertax.nl 

http://www.hooghiemstertax.nl/


 

 

Namens opdrachtgever te koop aangeboden: 

Sfeervolle woonboerderij met bijbehorend erf, terrein en ondergrond, huisweide, voormalige ligboxenstal en bijgebouwen (groot 1.74.50 ha.). 

Naast en achter de woonboerderij bevinden zich enkele percelen weiland en een perceel natuur (groot 8.09.50 hectare) welke tevens te koop 

zijn. Het totale object, inclusief de percelen weiland en natuur, is groot 9.84.00 hectare. Deze percelen weiland en natuur worden momenteel 

niet afzonderlijk van de woonboerderij te koop aangeboden. Het is de nadrukkelijke wens van verkoper om het gehele object te verkopen.   

Indien men slechts belangstelling heeft voor de woonboerderij met bijbehorend erf, terrein en ondergrond, huisweide, voormalige ligboxenstal 

en bijgebouwen (groot 1.74.50 hectare) kan men dit kenbaar maken bij de rentmeester/makelaar. Partijen dienen dan in overleg te treden       

omtrent de mogelijkheden en voorwaarden hiertoe.  

  

Omschrijving: 

Op circa 1,5 km afstand van het Friese dorp Warten bevindt zich deze sfeervolle woonboerderij. Landelijk gelegen aan de Oeble-Om-Feart, 

een opvaart van het Wartenster Wiid, een doorgaande vaarroute naar het Prinses Margrietkanaal. Het geheel is centraal gelegen in midden 

Friesland, de plaatsen Grou, Leeuwarden en Heerenveen zijn op korte afstand gelegen en Nationaal Park De Alde Feanen is nabij.  

De woonboerderij is recentelijk geheel gerenoveerd, heeft veel natuurlijk lichtinval, biedt vele mogelijkheden en is van alle gemakken        

voorzien. Met onder meer een gemoderniseerde badkamer en slaapkamer op de begane grond.    

 

De woonboerderij met bijbehorend erf, terrein en ondergrond, huisweide, voormalige ligboxenstal en bijgebouwen bevindt zich op perceel 

1556 (kadastrale gemeente  Warrega, sectie C). Voorts bestaat een gedeelte van dit perceel uit huisweide en een klein gedeelte uit natuur 

(achter de polderdijk). 

De percelen 545, 2019 en 637 betreffen percelen weiland. Deze percelen hebben een goede vorm en bewerkbaarheid.   

Het perceel 543 betreft een perceel natuur, bestaande uit rietland en bos (voorkomende soorten o.a. els, wilg en riet). Tussen het weiland    

en het perceel natuur ligt een polderdijk met een goed bewerkbaar binnentalud.  

  

Vraagprijs :   
De vraagprijs voor het gehele object totaal groot 9.84.00 hectare (inclusief de percelen weiland en natuur) is € 950.000,-- k.k..  
De vraagprijs voor de woonboerderij met bijbehorend erf, terrein en ondergrond, huisweide, voormalige ligboxenstal en bijgebouwen    
(perceel 1556, groot 1.74.50 hectare) is € 660.000,-- k.k..  
 
Inlichtingen en bezichtiging: 
Het object wordt verkocht door Hooghiemster taxatie & advies te Grou. 
Voor nadere informatie en evt. bezichtiging kunt u contact opnemen met de heer ing. R. van Norel RT.  
T: 0566 - 621413; E: info@hooghiemstertax.nl; W: www.hooghiemstertax.nl 
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Algemene informatie: 

Bouwjaar    : 1914 (bron BAG Viewer)  

Onderhoudstoestand  : Gerenoveerd (o.a. dak geïsoleerd en vernieuwd met lichtkoepel (2010) en buitenmuren opnieuw gevoegd (2016)) 

Woonoppervlakte  : 210 m² 

Bestemming   : Wonen 

Bouwaard    : Traditioneel 

Schilderwerk   : Goed 
Isolatietoepassingen  : Vloer-, muur– en dakisolatie aanwezig (m.u.v. vloer woonkamer) 
Installatie    : 6 groepen, krachtstroom en aardlekbeveiliging 
Riool     : Nee, beerput 
Asbest    : Op zowel de ligboxenstal als de bijgebouwen is asbesthoudend materiaal verwerkt (in de vorm van golfplaten). 
       Daarnaast is er bij de ligboxenstal asbesthoudend materiaal verwerkt in de wandplaten. 
Kadastrale gegevens  : Woonboerderij met bijbehorend erf, terrein en ondergrond, voormalige ligboxenstal en bijgebouwen:  
       Gemeente Warrega, sectie C, nummers 1556  
       Percelen weiland en natuur: Gemeente Warrega, sectie C, nummers 543, 637, 2019 en 545 
         Totaal groot 9.84.00 hectare 
 
 
Indeling: 
 
Begane grond:  
- Entree   
- Hal met meterkast 
- Toilet 
- Trapopgang   
- Kelder   
- Slaapkamer  
- Ruime kledingkast  
- Badkamer     
- Open keuken  
  (met tuindeur)   
- Woonkamer  

- Bijkeuken  

- Schuurgedeelte. 

 

 

 

Verdieping: 
- Overloop   
- Slaapkamer 1   
- Slaapkamer 2   
- Badkamer (nog af te bouwen) 
- Berging 
 
Bijgebouwen: 

- voormalige ligboxenstal  

- voormalige bioloods 1  

- voormalige bioloods 2  



 

 

 

 

 

Woonkamer 

De woonkamer met open keuken is 

gelegen in het voorste, zuidelijke,  

gedeelte van de woonboerderij.  

Vanuit de woonkamer en keuken is 

naar zowel het oosten als westen  

vrij uitzicht over de eigen landerijen. 

Naar het zuiden is zicht op het  

Wartenster Wiid met daarachter  

het dorp Warten.  

 

Vanuit de woonkamer heeft u  

toegang tot de hal. 



 

 

 

 

Keuken 

De keuken heeft een U-vormige opstelling met grote kastenwand. De keuken is compleet met 5-pits gasfornuis met wokbrander, oven,             

koel-vriescombinatie en vaatwasser. De inbouwapparatuur is van Bosch. In de keuken is tevens een gaskachel aanwezig.  

Middels de tuindeur komt u in de tuin, gelegen op het zuiden en aan (de opvaart naar) het Wartenster Wiid.  

Achter de keuken bevindt zich de bijkeuken als ruimte voor wasgelegenheid.  

 



 

 

 

Hal 

De hal is centraal gesitueerd en  

vanuit de hal zijn de diverse ruimten 

op de begane grond te bereiken     

(met de klok mee: keuken, woon-

kamer, slaapkamer en badkamer).  

In de hal is een apart toilet  

aanwezig. De 1
e
 verdieping met twee 

slaapkamers, een badkamer        

(nog af te bouwen) en berging is te 

bereiken via de trap in de hal.   



 

 

 

Badkamer 

De royale, nette badkamer beschikt 

over inloopdouche, wastafelmeubel 

met dubbele wastafel en spiegel-

kast en een wandcloset. 

De badkamer is zowel te bereiken  

via de hal als via de slaapkamer. 

 

 

Slaapkamer 

De slaapkamer bevindt zich aan 

de westkant van de woonboerderij. 

Er is veel licht in de slaapkamer, 

mede door de twee dakramen. 

Tussen de slaap– en badkamer is 

een ruime kledingkast gesitueerd. 



 

 

 

1e verdieping           

 

Slaapkamer aan de voorzijde (foto’s rechts)  

Zeer ruime slaapkamer met zowel een grote als een kleine 

dakkapel. Uitermate geschikt om op te splitsen zodat er een 

extra slaapkamer gecreëerd kan worden. 

   

 

Slaapkamer aan de westzijde (foto hierboven) 

De slaapkamer is voorzien van twee Velux dakramen en 

heeft een rustige, lichte uitstraling. De authentieke gebinten 

zijn zichtbaar gebleven.  

 

 

 

 



 

 

 

1e verdieping  

Overloop, badkamer en berging. 

 

Ook op zowel de overloop als in de    

badkamer zijn de authentieke gebinten 

zichtbaar   gebleven. 

 

De nog af te bouwen badkamer is     

voorzien van een ligbad (bubbelbad)    

en wandcloset. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Foto’s en plattegrond schuurgedeelte 



 

 

Foto’s en plattegronden voormalige ligboxenstal en bioloods 1 



 

 



 

 



 

 

Oplevering 
Onderstaande zaken blijven achter en zijn bij de koopsom inbegrepen: 
 
- Inbouwspots en dimmers 
- Gordijnrails, gordijnen, overgordijnen, rolgordijnen, jaloezieën, horren 
- Vloerbedekking, laminaat 
- Kookplaat, afzuigkap, oven, koel-vriescombinatie, vaatwasser, gaskachel (keuken) 
- Toilet, toiletrolhouder, fontein 
- Ligbad (bubbelbad), wastafel, wastafelmeubel, planchet, toiletkast, scheerspiegel, toilet, toiletrolhouder, designradiator 
- Brievenbus, deurbel, sloten en overige inbraakpreventie, rookmelders, telefoon-/internetaansluiting     
- CV met toebehoren, klokthermostaat, warmwatervoorziening via CV, mechanische ventilatie 
- Tuinaanleg/bestrating, beplanting, tuinhek, buitenverlichting, vlaggenmast 
 
Onderstaande zaken zijn niet bij de koopsom inbegrepen en worden door de verkoper verwijderd:  
 
- Opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers, losse (hang)lampen 
- Losse kasten, magnetron, wasmachine, wasdroger, waterslot wasautomaat  
 
Overige informatie: 
Biedingen   : Iemand is aan bod als de verkoper de onderhandelingen wenst in te gaan op de door koper uitgebrachte bieding.         
      De verkoper behoudt zich te allen tijde het recht voor van beraad en of niet gunning. Aspirant kopers kunnen aan                                                                                                       
      dit schrijven geen enkel voorkeursrecht verbinden of recht van eerste koop. 
 
Waarborgsom  : Na het sluiten van de koopovereenkomst dient door koper een  waarborgsom van 10% of bankgarantie te worden      
      gestort op de derdenrekening van de door koper aan te wijzen notaris. 
 
Kosten   : Alle op de koop vallende kosten zijn voor rekening van de koper, waaronder begrepen notariskosten, inschrijving        
      openbare registers en overdrachtsbelasting. 
 
Voorbehoud  : Aan deze informatie, verstrekt in deze brochure, kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen zijn te allen tijde
      door de verkoper voorbehouden. 
 
Overig   : Wetterskip Fryslân heeft recht van overpad naar gemaal.  
 
 
 



 

 

 
 
 

Dorp Warten 
Warten ligt centraal in Friesland op korte afstand van Leeuwarden, Drachten, Heerenveen en Sneek en telt bijna 1.000 inwoners. Het dorp ligt   
in de onmiddellijke nabijheid van een van de belangrijkste natuur- en recreatiegebieden van Friesland, namelijk De Alde Feanen (nationaal park 
i.o.). Dit is dan ook de reden dat Warten met recht kan worden aangeduid als de toegangspoort naar de Alde Feanen, jaarlijks passeren          
ca. 12.000 pleziervaartuigen vanuit Leeuwarden het dorp naar dit natuur- en recreatiegebied. Voor meer informatie over het dorp en de         
aanwezige voorzieningen verwijzen wij u graag naar www.warten.nl. 

https://warten.nl/


 

 

Plattegrond woning, schuur en voormalige ligboxenstal   Plattegrond woning (begane grond) 



 

 

Plattegrond woning, schuur en voormalige ligboxenstal  



 

 

Plattegrond 1e verdieping 



 

 

Plattegronden voormalige ligboxenstal en bioloodsen 



 

 

Luchtfoto met kadastrale percelen 

 

 

 

 

 



 

 

Fragment plankaart bestemmingsplan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


