
KUBAARD                                            SLACHTE 1  

Prachtig gesitueerde en landelijk gelegen (eenvoudige) woonboerderij 
met paardenschuur en weiland, langs de Slachtedijk gelegen nabij  
Bolsward en Wommels. Eigen grond 6.185 m² .  

Indeling:     entree, gang, meterkast, toilet met fonteintje, woonkamer  
   (verlaagd) met open woonkeuken, open keuken, slaapkamer 
   en doorloop naar bergkamer, bijkeuken, vlizotrap naar verdie-
   ping met o.a. meerdere slaapkamers, inpandige schuur/berging 
   met losse trap naar (hooi)zolder en garage met openslaande  
   garage deuren, aangebouwde (voormalige) veestalling met  
   zolder, vrijstaande houten paardenschuur met drie paarden- 
   boxen en dubbele garage voor berging en stalling, paardenrij-
   bak, perceeltje weiland van 2.190 m² en voor de boerderij een 
   fruit- c.q. bomenhof.  
   Eventueel bij te kopen een 2e perceel weiland van 11.855 m². 
 
Verdieping: woongedeelte: via vlizotrap naar overloop met dakvenster, 3 
   slaapkamers met dakkapel. Schuurgedeelte: via losse trap naar 
   voormalige hooizolder en voormalige koestalling, ook via  
   losse trap naar bergzolder. 
 
 















Object kenmerken 

Object type 
 Type woning  : woonboerderij met paardenschuur 
 Bouwjaar   : ± 1930 
 Grond   : eigen grond 
 Ligging   : landelijk gelegen  

Inhoud en oppervlakte 
 Perceel oppervlakte : 6.185 m² 
 Inhoud   : 1.000 m³ 
 Woonoppervlakte :    100 m² + 155 m² overige inpandige ruimte 
 Aantal kamers  : 5 
 Aantal slaapkamers : 4 
 Aantal woonlagen : 2 

Technische gegevens  
 Verwarming  : d.m.v. gaskachels  
 Dak    : met pannen gedekt  
 Dakgoten   : houten goten met zinken binnenwerk  
 Buitenmuren  : in steen uitgevoerd en metalen damwandprofiel 
 Vloeren   : betonnen begane grond- en houten verdiepingsvloeren  
 Gevelkozijnen  : houten kozijnen, ramen en deuren 
 Beglazing  : gedeeltelijk dubbele beglazing 
 

Tuin:   
Perceeltje weiland van 2.190 m² en voor de boerderij een fruit- c.q. bomenhof. 
Een 2e perceel weiland van 11.855 m² kan erbij gekocht worden. 

Bijzonderheden/opmerkingen: 
* geweldige plek voor liefhebber van natuur, dieren, vrijheid en rust; 
* op korte afstand van N359 (Bolsward naar Leeuwarden) en/of aansluiting    
  Bolsward - A7/Afsluitdijk; 
* prachtige ligging langs de oude Slachtedijk in buurtgemeenschap "Swarte Beien"    
  aan de Kubaarder vaart (Kubaarder Feart); 
* vele (aanwendings)mogelijkheden. 
 

De informatie in deze brochure is met zorg samengesteld. Aan onjuist- en/of onvolkomenhe-

den in deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.  

Agricola Makelaardij Bolsward, 25 mei 2018 



Ligging/locatie 

Adres gegevens 
Adres    : Slachte 1 
Postcode / plaats  : 8732 EL Kubaard 





Bent u geïnteresseerd? 
 
Mede namens de verkopers danken wij u voor de door u getoonde interesse. 
 
Heeft u vragen, of wilt u het object bezichtigen, neem dan contact met ons op of 
komt u eens binnen in ons kantoor. 
 
Wilt u weten wat uw woning waard is? Wij doen gratis een vrijblijvende  
waardebepaling van uw huidige woning. 
 
Vriendelijke groet, 
 
Agricola Makelaardij 

 
 
Agricola Makelaardij, sinds 1992 actief en bekend in de regio Bolsward, Sneek-
ZuidwestFriesland, voor al uw woonwensen. 
 
Onze dienstverlening strekt zich uit tot alle onroerend goed zaken van verkoop tot 
aankoop, huur of verhuur, advisering en taxaties. Tevens staat onafhankelijkheid en 
deskundigheid bij ons hoog in het vaandel. Met als uitgangspunten kennis en weder-
zijds vertrouwen. 

Aan onvolkomenheden in deze brochure kunnen geen aanspraken worden ontleend 


