
Kavel gelegen op Parc Emslandermeer voor  
een te bouwen woning voor recreatief gebruik

Deze woning kopen? Dat doe je goed met jouw iQ Makelaar
Verlengde Vennen 5, Vlagtwedde



Bouw uw eigen vakantiewoning op een Droomlocatie in Vlagtwedde! 

Aan de Verlengde Vennen 5 te Vlagtwedde, op het Parc Emslandermeer is het mogelijk een  
woning te laten bouwen voor recreatief gebruik.  

De kavel is gelegen op Parc Emslandermeer in één van de mooiste gebieden van Groningen, genaamd 
Westerwolde. Door de prachtige ligging aan de tweede binnenmeer is deze kavel uniek zeer geliefd bij ver-
huur van de te plaatsen woning, indien u wenst te verhuren. Het is een prachtig park en hier is verhuren 
geen verplichting, dus u kunt ook voor uzelf een droomhuis bouwen om zelf heerlijk vakantie te vieren!  

In het midden van het “eerste gedeelte” van het park vindt u een binnenmeer, welke een provinciaal 
gekeurd zwemwater en goede (karper)vismogelijkheden biedt. Heerlijk genieten op het strand tijdens de 
zomerperiode behoort hier op dit park zeker tot de mogelijkheden. Het water waar de kavel aan ligt wordt 
op het park het “tweede binnenmeer” genoemd en heeft een open verbinding met het aangrenzende  
kanaal. Hierdoor is het ideaal voor mensen die bijvoorbeeld houden van sloepvaren.

Bouw
Soort grond: Bouwgrond voor recreatief  
 gebruik (logies)
Voorwaarden: Te bouwen met vergunningen  
 gemeente en toestemming  
 VVE m.b.t. buitenlook van bouw

Buitenruimte
Tuin: Genoeg ruimte voor tuin rondom
  Gelegen aan het water
Soort parkeren: Parkeerplaats voor minimaal  
 2 auto’s bij de woning zelf te maken  
 op kavel.

Oppervlakten en indeling 
Perceel: 517 m², volle eigendom

Overige bijzonderheden 
• Eigen droomhuis te bouwen
• Aan het water
• Aansluitingen tot bij de kavel
• Mogelijk voor verhuur
• Mogelijk als tweede huis

Kenmerken



Parc Emslandermeer beschikt over een groot subtropisch zwembad. Het zwembad heeft een 25 meter  
wedstrijd-, peuter-, baby-, bubbelbad en stroomversnelling met glijbaan. In het zwembad vindt u ook het 
saunacomplex waar u tegen betaling gebruik van kunt maken.

Bij restaurant Roegh kunt u terecht voor een hapje en drankje en vanaf het terras is er een prachtig uitzicht 
over de golfbaan van GC Westerwolde.  Op het park zijn voor de kinderen verschillende speeltuinen en er is 
een jeu de boules baan.  

Kortom; op het park is genoeg vertier, maar zeker ook in de omgeving. 

De kavel heeft een oppervlakte van 517 m2 en gas, water en elektra zijn reeds tot aan de kavel gelegd. Aan het 
begin van de straat is een slagboom, waardoor u veel privacy heeft, daar niet iedereen zomaar het park op kan. 

U kunt uw eigen woning laten ontwerpen en bouwen. Ook de makelaar heeft voor u een aantal voorbeelden 
van mogelijkheden.  



 
 
 
 
 

Vlagtwedde heeft alles wat men nodig heeft voor handen, er is een grote supermarkt, er zijn verschillen-
de kleinere winkels en gezellige eetgelegenheden. Het gebied Westerwolde is uitermate geschikt voor het 
toerisme, zo ligt Bourtange op steenworp afstand, zijn er mooie fiets- en wandelroutes te volgen en vele 
oudheden te bekijken. Op het park, bij de receptie, maar zeker ook de makelaar kan u hier alles over ver-
tellen. 

Helaas is permanente bewoning op deze kavel niet toegestaan; de woning welke u wenst te gaan bouwen 
is uitsluitend te verhuren via een bedrijfsmatige exploitatie op het park of u kunt de woning behouden 
voor eigen gebruik (tweede woning, recreatief wonen). 

Nieuwsgierig geworden? Neem dan snel contact op met ons kantoor!

Kenmerken kavel:
• Eigen droomhuis te bouwen
• Aan het water

• Aansluitingen tot bij de kavel
• Mogelijk voor verhuur
• Mogelijk als tweede huis



Kadastrale kaart
Kadastrale kaart

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 21 december 2021
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

Vlagtwedde
L
2235

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: VV5



iQ Makelaars is dé No Cure, No Pay 
verkoopmakelaar van Nederland! 
iQ Makelaars is zeer actief in de online marketing van je 
woning. Wij richten een unieke marketingcampagne in 
speciaal voor je woning! Door onze actieve houding is je 
huis binnen korte tijd verkocht. iQ Makelaars streeft er 
naar om je woning binnen 3 maanden te hebben verkocht.
Wij plaatsen je woning op zowel onze website als op Funda 
en zorgen voor professionele foto’s. Door te beginnen 
met een duidelijke tekst en professionele foto’s kunnen 
potentiële kopers direct de positieve punten van je huis 
zien. Dit vergroot de kans dat zij een bezichtiging aan- 
vragen.

Reële prijzen
Wat is je huis of appartement waard en hoe lang gaat het 
duren voordat je het echt verkoopt? Wij geven je gratis 
advies hierover; een vrijblijvende waardebepaling van 
je woning. Let op: omdat wij No Cure No Pay werken, 
krijg je bij ons altijd een eerlijk advies. In tegenstelling 
tot andere makelaars rekenen wij geen opstartkosten of 
intrekkingskosten, dus ook wij zijn gebaat bij een reële 
vraagprijs. Binnen 48 uur krijg je van ons een advies 
vraagprijs gebaseerd op: 
• Gelijkwaardige te koop staande objecten
• Kadastergegevens verkoopgegevens na 2008
• Rapportage Calcasa
• Rapportage NBWO

iQ Makelaars Midden Groningen
Hoofdweg 186

9628 CV Siddeburen

E: AnnemarieP@iQMakelaars.nl 
T: 0598 - 59 23 95   l M: 06 - 83 28 32 19

www.iQMakelaarsMidden-Groningen.nl
       
 https://www.facebook.com/iQMakelaarsMiddenGroningen/
       www.twitter.com/iQMakelaars

Onlangs succesvol verkocht!

Annema
rie 

   Peters



 
 

GRATIS 
 

ORIËNTATIEGESPREK

 

Weten of jij je 
droomhuis kunt kopen?
 
 
 
 

Wij adviseren niet alleen hypotheken van onszelf.  
Daardoor weet je zeker dat we een hypotheek 
hebben die past bij je persoonlijke situatie en 
wensen.

arjan.vanderveen@sns.nl
martin.scholtens@sns.nl

Appingedam/Bedum/
Stadskanaal/Veendam/Winschoten

030 - 633 30 00

Annema
rie 

   Peters



iQ Makelaars: Altijd een vestiging bij jou in de buurt! 


